
  

MINICURSO: OUTROS SABERES AFRICANOS: DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO EM PAÍSES DA ÁFRICA 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 21/03 – das 14h às 17h 

PROPONENTE: Thereza Olívia Rodrigues Soares 

EMENTA 

Existe no imaginário social do brasileiro a construção de que saberes africanos não estariam afins 
aos campos da ciência e da inovação tecnológica. Com o objetivo de desconstruir estereótipos de 
inaptidão para atividades e profissões que exigem maior qualificação científica e tecnológica, busca-se, 
neste curso, discutir a difusão do desenvolvimento tecnológico em países da África Contemporânea. A 
cultura negra, referenciada na grande maioria das vezes pelos seus aspectos lúdicos, como a música e a 
dança, exclui a ciência e a tecnologia, o que se reflete no ensino e aprendizado da população negra 
dessas dimensões. Hoje, devido ao crescente aumento no acesso à tecnologia, muitos africanos vêm 
tendo acesso a dispositivos que os permitem praticar sua criatividade. 

A proposta está estruturada da seguinte forma : 1)Trajetória de descobertas : do lixo eletrônico 
ao desenvolvimento tecnológico; 2) Empreendedorismo social e tecnológico em Angola; 3) Nairóbi : a 
capital mundial da tecnologia?; 4) Confronto da Representação Hegemônica da Tecnologia da 
Informação (TI) X Referências Identitárias dos Alunos Negros; 5)Tecnologias Móveis no continente 
africano; 6)Tecnologia da Informação (TI) em países africanos : Comércio Eletrônico, Empoderamento 
das Mulheres, TI na Zona Rural, Empreendedorismo Virtual, Reciclagem, Reaproveitamento, Reuso, 
Inovação e Criatividade. 

A metodologia utilizada será a exposição participada de casos contemporâneos, permitindo 
diálogos interdisciplinares e interação entre saberes trazidos pelos participantes. 

O curso apresenta dimensões tecnológicas de países africanos que não são usualmente 
abordadas, através de uma linguagem acessível a pessoas de diversas áreas, permitindo um diálogo 
interdisciplinar, possibilidades de relação África/Brasil, e utilizando uma metodologia dinâmica e 
participativa, através de casos contemporâneos. 

BREVE CURRÍCULO DA AUTORA 

 
Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia (1982), Bacharel em 

Ciências Sociais, MBA em Gestão Organizacional e Mestrado em Desenvolvimento Humano e 
Responsabilidade Social, com foco em Sociologia do Trabalho e da Tecnologia. 

Atuação como professora universitária, na graduação e pós-graduação, em diversas instituições 
do ensino público e privado, em disciplinas relacionadas à Gestão do Conhecimento, Informática e 
Gestão da Tecnologia da Informação. 

Atuação profissional, desde 1977, como Analista de Sistemas, Gestora e Consultora na área de 
Tecnologia da Informação, na UFBA, Banco Econômico, UNEB e PRODEB – Companhia de Processamento 
de Dados do Estado da Bahia. Possui diversas palestras realizadas em congressos e instituições de ensino 
sobre o tema proposto. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Computador e projetor datashow. 
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PRÉ-REQUISITOS 

Não há 

VAGAS 

20. 

 


