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A pesquisa tem como premissa a Pedagogia como a ciência da educação e destaca a  perspectiva decolonial. Defende 
uma práxis pedagógica emancipatória que discuta as dimensões contra-hegemônicas da educação brasileira. Tem 
como objetivo compreender o impacto do curso pré-vestibular Educafro, Núcleo Santos Valongo, na vida de seus ex-
alunos, em face da proposta de inclusão de negros e pobres em universidades públicas e particulares com bolsa de 
estudos. Fundamenta-se em Franco, Freire, Moura e Gonzalez. A metodologia é quanti-quali, com uso de questionário 
online. Os resultados parciais apontaram que o projeto fez a diferença de forma positiva na formação social, política e 
cidadã dos ex-alunos respondentes, considerando a abordagem político-pedagógica das aulas de cultura e cidadania 
na construção de subjetividades críticas. 
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 The research is premised on Pedagogy as the science of education and highlights the decolonial perspective. It 
advocates an emancipatory pedagogical praxis that discusses the counter-hegemonic dimensions of Brazilian 
education. It aims to understand the impact of the pre-vestibular course EDUCAFRO, Núcleo Santos Valongo, in the lives 
of its former students, in face of the students, in face of the proposal of inclusion of blacks and poor in public and private 
universities and private universities with scholarships. It is based on Franco, Freire, Moura and Gonzalez. The methodology 
is quanti-quali, with the use of an online questionnaire. The partial results the project made a positive difference in the 
social, political and citizen formation of the citizenship of the former students, considering the political-pedagogical 
approach of the culture and citizenship classes in the construction of critical subjectivities. 
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