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Resumo: Resumo: Este ST se propõe a reunir pesquisadores que discutem a questão da
História oral, práticas educativas e etnicidade relacionada à formação de professores,
memória e narrativas com ênfase no fazer-se afro-brasileiro; que investigam
possibilidades interdisciplinares relacionadas à educação analisadas/interpretadas por
meio de narrativa histórica como fonte de estudos na construção da formação de
professores, suas trajetórias individuais e/ou coletivas e de instituições. Portanto,
propõe-se estimular debates e reflexões teórico-metodológicas acerca da temática
proposta, sobretudo a memória e narrativa com ênfase no fazer-se afro-brasileiro.
Assim, as experiências de construção da história oral no relato de trajetórias de
formação relacionadas às práticas educativas, etnicidade e formação de professores
podem iluminar a articulação dessas temáticas em sua interdisciplinaridade na
construção do micro com o macro social. Neste sentido, o ST se propõe a receber
trabalhos que problematizam/discutem as relações instauradas entre pesquisadores e
depoentes na integração de fontes orais, possibilitando caminhos entre história e
educação.
Justificativa: Justificativa: O Simpósio Temático "História oral, práticas educativas e
etnicidade: Formação de professores, memória e narrativas do fazer-se afro-brasileiro”
se justifica tendo em vista que oportuniza de forma interdisciplinar reunir pesquisas que
tem como foco a relação entre história oral, memória, narrativa, práticas educativas,
etnicidadee formação de professores, especificamente no campo da Educação AfroBrasileira, tendo em vista a atualidade e relevância dessas questões. Procura trazer para
suas discussões a contribuição da perspectiva da História Oral no âmbito dos estudos
que procuram aprofundar suas análises no campo da formação e de atuação docente em
relação a Lei 10.639/2003. Toma a escola como instituição histórica, palco de práticas
sócio-culturais que tem se desenvolvido ao longo da história da educação do Brasil.
Nessa perspectiva pretende-se reunir temáticas que apresentam/debatam de que forma a
discussão sobre a História e Cultura Afro-Brasileira tem chegado até a escola, como os
professores e alunos têm discutido sobre a referida temática, buscando também valorizar
a história e memória como elementos essenciaisna construção da identidade, individual
ou coletiva, como parte das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades.
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