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Passo 1 – 40 minutos

Sensibilização: 

Texto: “Pobre África” (páginas 23 - 32)  extraído do livro “A pilhagem na África – a 
economia da exploração”, de Patrick Bond, disponível na página do Formação em Ação:  
http://goo.gl/Oiy7nJ.

Questões:

•	 Identifique a idéia central do texto.

•	 A África é pobre ou rica? Por quê? Quais são os critérios para pobreza e riqueza?

•	 Relacione os aspectos sociais, históricos, econômicos, políticos que poderiam ter 
contribuído com o subdesenvolvimento do continente africano.

Passo 2 (15 minutos)
Apresentação de informações históricas, econômicas, sociais que contribuíram com o 
subdesenvolvimento da África. (slides).
 

Passo 3 (45 minutos)

Leitura do texto: 

“Os negros não se deixaram escravizar” (Henrique Cunha Jr.,2007).

Link: www.espacoacademico.com.br/069/69cunhajr.htm

INTERVALO

Passo 4 (45 minutos)

Contextualizando: 
Apresentação de vídeos ou matérias jornalísticas com situações do contexto da pobreza e 
da riqueza do continente africano.
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Vídeo 1: “África Rica”:  
Acesse o vídeo na página do Formação em Ação: 

Vídeo 2: “Riqueza versus Pobreza:” 
Acesse o vídeo na página do Formação em Ação:

 

Vídeo 3:  “A África que nunca vimos:” 
Acesse o vídeo na página do Formação em Ação: 

http://goo.gl/Oiy7nJ

http://goo.gl/Oiy7nJ

http://goo.gl/Oiy7nJ
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ALMOÇO
Passo  5 (40 minutos)

Questões para debate:

•	 Como se desenvolveu as riquezas dos países ricos e a pobreza dos países pobres? 

•	 Identificar a importância da Partilha da África para compreender o contexto 
atual africano? Citar quais países estiveram envolvidos na Conferência de Berlim 
(1884/1885) ?

•	 REFLETINDO: Por que o Neoliberalismo como principal sistema econômico 
atual, não contribui para o desenvolvimento dos países mais pobres?    

Passo 6 ( 50 minutos)

Apresentação da análise crítica dos conteúdos mais importantes destacados nesta 
abordagem.

INTERVALO

Passo 7 ( 40 minutos)

Dividir os participantes em pequenos grupos, distribuir as temáticas destacadas no passo 
6 e propor discussões específicas e registro para apresentar para o grande grupo a partir 
das questões apresentadas a seguir.

1. Como o grupo tem pensado esta temática nas suas formações profissionais e de 
docência?

2. Quais as possibilidades de abordagem vislumbradas para o Plano de Trabalho 
Docente após essa oficina? 

Passo 7 ( 50 minutos)

Painel para apresentação das discussões e considerações finais.
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