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EMENTA 

Nos últimos anos, nota-se uma mudança no campo das relações étnico raciais 

no Brasil em muitos aspectos. Nossos passos, que vem de longe, nos fizeram 

avançar nas lutas por direitos e igualdade, nas universidades, nas produções 

audiovisuais, no mercado editorial e em outros tantos lugares que eram negados 

para pessoas negras e indígenas no Brasil. Como consequência desse 

movimento, e também por conta da potência difusora das redes sociais, muitos 

dos temas, conceitos, categorias e princípios filosóficos dos estudos críticos 

sobre as relações étnico-raciais e da cultura afro-brasileira e indígena tornaram-

se “objetos” de debate. A “ancestralidade” é um desses elementos da 

epistemologia e filosofia afro-brasileira que vem sendo difundido e 

discursivamente utilizado por muitas pessoas. Contudo, mesmo que seja um 

avanço significativo que todas essas questões tenham ganhado visibilidade, a 

sua banalização também é uma realidade e um desafio. Assim como o conceito 

de “racismo estrutural” vem sendo usado fora de contexto e coerência com seu 

conteúdo epistêmico, também percebe-se a mesma problemática com a noção 

de “ancestralidade”. Portanto, neste curso, nos propomos a dialogar sobre este 

tema-título a partir de questões como: o que é a ancestralidade? A 

ancestralidade é um princípio filosófico utilizado só pelos povos africanos e afro-

brasileiros e indígenas? Como podemos pensar a ancestralidade e a educação? 

 

ESTRUTURA DO CURSO 

O curso é dividido em quatro módulos (1 módulo por semana). Os alunos 

contarão com o suporte de materiais e aulas assíncronas disponibilizadas pelo 

Google Classroom* e com 4 encontros síncronos virtuais via zoom.  

Os temas dos módulos serão: 



Módulo Tema 

1 O que é e por que pensar a ancestralidade? 

2 Ancestralidade como princípio filosófico e epistemológico 

3 Ancestralidade, educação e cultura. 

4 Caminhos possíveis a partir da ancestralidade. 

 

*Para acessar a plataforma do Google Classroom é preciso que o aluno tenha 

uma conta de e-mail no Gmail. 
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DIA E HORÁRIO DOS ENCONTRO VIRTUAIS 

Os encontros virtuais acontecerão às terças-feiras*, das 19:00h às 21:00h. 

*Excepcionalmente, devido ao feriado de 7 de setembro, o primeiro encontro 
será na quarta-feira, dia 08/09. Os demais continuam às terças-feiras.   

 

Data de início: 08/09/2021 

Data do término: 28/09/2021 

 



CERTIFICAÇÃO 

Após a conclusão do curso, os alunos receberão certificado de 30 horas. 

VALORES E GRUPOS DE INGRESSO 

Neste curso, estamos trabalhando com três grupos de ingresso diferentes com 

seus respectivos valores: 

1 – Grupo A – Ampla concorrência: R$ 200,00 

2 – Grupo B – Alunos ou ex-alunos da Pedagogia para Liberdade e/ou 

professores das redes básicas de ensino municipal ou estadual (documento 

comprobatório dessa condição deverá ser anexado ao formulário de matrícula): 

R$ 150,00 

3 – Grupo C – Alunos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e/ou transexuais 

(nesse caso, carta de autodeclaração deverá ser anexado ao formulário de 

matrícula): R$ 100,00 

 

DAS VAGAS 

 O curso compreende um total de 34 vagas, dentre elas, 17 vagas são 

destinadas a alunos dos grupos A e B, e 17 vagas são destinadas a alunos do 

grupo C. Caso não recebamos número suficiente de inscrição para preencher 

as vagas do grupo C, elas serão automaticamente redirecionadas para os grupos 

A e B, e vice versa.  

  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Os alunos serão selecionados pela ordem de envio do formulário de matrícula 

disponível no site devidamente preenchido. 

 

 

DA MATRÍCULA 

Para garantir a sua vaga neste curso basta dois passos bem simples: 



1. Preencha e envie o formulário de matrícula disponível no nosso site. 

2. Você receberá em até 3 dias úteis as informações sobre o pagamento. 

Depois de efetuado, você estará matriculado no curso! 

As inscrições poderão ser realizadas até 22/08/2021.  

 

 

Para maiores informações, entre em contato conosco! 

administrativo@pedagogiaparaliberdade.com 

(21) 97497-7149 


