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O Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos/ Pósafro está 

localizado no Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), órgão vinculado à Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia (UFBA), voltado para o 

estudo, a pesquisa e a ação comunitária na área dos estudos afro-brasileiros e das ações 

afirmativas em favor das populações afrodescendentes, bem como na área de estudos das 

línguas e civilizações africanas e asiáticas. O CEAO foi criado em 1959, numa época de grande 

de efervescência política e cultural em que o Brasil inaugurava uma política de presença 

diplomática e cultural na África que se libertava do colonialismo. O CEAO foi então, concebido 

como um canal de diálogo entre a universidade e a comunidade afro-brasileira, e entre o Brasil e 

os países africanos e asiáticos.  

O centro está direcionado para o estudo, a pesquisa e a ação comunitária na área dos estudos 

afro-brasileiros, das populações indígenas e das ações afirmativas em favor das populações 

afrodescendentes. 

O Centro vem atuando em diversas frentes de pesquisa, ensino e extensão num contexto de 

crescente preocupação com questões raciais no Brasil, participando ativamente do debate sobre 

políticas afirmativas.  

Em torno do POSAFRO e do CEAO e gravita um número significativo de especialistas que têm 

construído uma sólida tradição de pesquisa sobre temas como relações raciais, religiões afro-

brasileiras, escravidão, memória, patrimônio, história das populações indígenas, novas e 

tradicionais formas de identidade étnica, tanto no espaço brasileiro quanto no contexto africano, 

passado e presente. Isto tem resultado numa crescente demanda de alunos por formação em 

nível de pós-graduação, oriundos não só da Bahia, como de outros Estados do país e mesmo do 

exterior, especialmente dos países da América Latina e do continente africano, constituindo um 

grande fator de estímulo para nossa universidade.  
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No CEAO encontra-se o Programa  Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e 

Africanos (Posafro), que, neste ano de 2015 completa dez anos de atuação, operando com duas 

linhas de pesquisa nas áreas  de Africanidade e Etnicidade, abrangendo reflexões sobre o debate 

Multi-Inter-Disciplinar nos Estudos Africanistas, Identidades e Alteridades Contemporâneas, 

Políticas Públicas: Diferenças, Direitos e Desigualdades, Diversidade e Interseccionalidade, 

Brasil e Salvador como Espaço Diaspórico / Interface Norte-Sul / Sul-Sul / África-América, 

Estudos Comparativos, Descolonização / Pós-colonialidade / Globalização e Multipolaridade. 

O Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos, criado em 

2005, busca formar pesquisadores voltados para o contexto africano e para as populações afro-

americanas, com ênfase nos processos de construção de identidades étnicas e raciais. Trata-se de 

uma proposta única e pioneira no Brasil, que pretende atender uma demanda crescente por 

especialistas no campo da introdução de temas afro-brasileiros e africanos nos currículos 

escolares. O programa forma mestres e doutores para atuar em centros de pesquisa, no ensino 

médio e superior, em organismos nacionais e internacionais, organizações não governamentais e 

instituições privadas. Em associação estreita com a pós-graduação estão as atividades de 

pesquisa. Todos os docentes que atuam no CEAO são professores-pesquisadores, muitos deles 

com o apoio de bolsas de iniciação científica, apoio técnico e de produtividade do Conselho 

Nacional de Pesquisa do Brasil/ CNPq. Diversas dessas pesquisas recebem apoio de agências de 

fomento e outras resultam de acordos de cooperação com órgãos e instituições no Brasil e no 

exterior. 

Em associação ao PÓSAFRO, existem outras ações que potencializam a atuação do Programa e 

de seus docentes e discentes: 

PUBLICAÇÕES 

A Biblioteca do CEAO que está à disposição dos estudantes e do público, possui um acervo de 

mais de 8.000 volumes, entre livros, periódicos e teses. Trata-se do único acervo especializado 

na Bahia em estudos asiáticos, afro-brasileiros e africanos, especialmente em obras relativas à 

África Austral e Ocidental, com destaque para um acervo sobre a África colonial portuguesa. 

Além do acervo convencional, a Biblioteca possui uma hemeroteca, constituída de recortes dos 

principais jornais de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, estimada em 23.000 matérias com 

enfoque na cultura afro-brasileira e temas africanos e asiáticos, desde a década de sessenta.  

 

 

EXTENSÃO  



O programa Fábrica de Ideias desenvolve uma intensa atividade de formação, especialização e 

pós-graduação lato sensu. Este é um curso avançado em estudos étnico-raciais, que acontece a 

cada ano, com duração de uma a duas semanas. A Fábrica visa produzir o intercâmbio 

internacional de professores e alunos de pós-graduação interessados na temática dos estudos 

étnico-raciais e sua interação com os estudos africanos, e também representa uma bem-sucedida 

iniciativa, tanto pela qualidade de seus cursos, quanto pelas possibilidades de encontro e 

intercâmbio que oferece a jovens pesquisadores das relações raciais no Brasil e em outros 

países, sobretudo da América Latina e das áreas lusófonas da África.  

 

O PÓSAFRO tem tido uma forte atuação em torno de dois eixos importantes nas reflexões 

contemporâneas : Políticas públicas de enfrentamento ao racismo e o sexismo. Nesse sentido, 

diversas teses e dissertações, têm objetivado refletir sobre a educação das relações étnico-raciais 

e a inclusão da história e culturas afro-brasileira e africana no currículo escolar, e das dimensões 

raça/gênero no planejamento institucional de organizações governamentais e não 

governamentais.  

MUSEU AFRO DIGITAL:  projeto vinculado ao Programa Fábrica de Ideias e responsável 

pela gestão e preservação digital de acervos afro-brasileiros. Também responsável por 

atividades de seminários e encontros que viabilizam a reflexão sobre projetos de pesquisa no 

PÓSAFRO vinculados ao tema do Patrimônio, memória, tecnologias e Humanidades Digitais. 

MUSEU AFRO-BRASILEIRO: registre-se o papel do Museu Afro-Brasileiro, instalado no 

prédio da primeira Faculdade de Medicina da Bahia e do Brasil.  Têm apoiado o POSAFRO 

através de seus docentes na orientação de teses e dissertações sobre arquivos, memória, liturgias 

religiosas afro-brasileiras, vestuário afro-brasileiro e africano, configurando-se como um espaço 

vivo para a pesquisa e extensão, com vasto acervo que facilita a compreensão dos aspectos 

históricos, artísticos e etnográficos que identificam as sociedades africanas e permitem uma 

reflexão sobre a importância dessa matriz para o desenvolvimento da sociedade brasileira.  

 

Coordenador : Prof. Dr. Jesiel Oliveira 

Coordenação Adjunta: Profa. Dra. Jamile Borges 


