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Universidade Federal do ABC – UFABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição – CMCC
Disciplina: Estudos Étnico-Raciais
Professora Dra. Priscila Benitez – E-mail: priscila.benitez@ufabc.edu.br

Plano de ensino
Campus Santo André – Turma: Noturno
1) Objetivos educacionais
▪ Objetivos gerais
o “A disciplina visa oferecer aos discentes uma síntese do conhecimento atual sobre os estudos
étnico-raciais, visando atender as leis 10.639-03 e 11.645-08, assim como as demais diretrizes
posteriores do MEC, que versam sobre a necessidade de cursos específicos que discutam a
questão étnico-racial no Brasil. Em particular, em relação à importância da história e cultura
afro-brasileira e indígena” (Apartado – Ementário – Obrigatórias, UFABC).
▪ Objetivos específicos – Ao final da disciplina, espera-se que o estudante seja capaz de:
o Propor reflexões que superem o modelo positivista criado na Europa.
o Compreender a pluralidade africana, tendo como base o continente africano enquanto berço da
humanidade.
o Valorizar e reconhecer os direitos sociais, o direito à memória, à história, à cultura, à língua e
ao conhecimento negro.
o Refletir sobre o contexto histórico africano, indígena e os efeitos impactantes da colonização
europeia no Brasil.
o Relatar sobre os movimentos negros e indígenas, a partir de múltiplas histórias, seguindo os
princípios do multiculturalismo.
o Criar possibilidades de ensino das relações étnico-raciais como tema educacional transversal.
b) Ementa
▪ Emergência do paradigma eurocêntrico;
▪ O racismo e a formação do mundo atlântico;
▪ O escravismo brasileiro;
▪ As culturas afro-brasileiras e indígenas;
▪ O pós-abolição e o mito da democracia racial no Brasil;
▪ Os estudos sobre as desigualdades raciais no Brasil;
▪ Trajetórias do movimento negro;
▪ Trajetórias do movimento indígena;
▪ Pan-Africanismo e relações Brasil-África;
▪ A diversidade dos racismos no século XXI
3) Recomendação
▪ Não há
4) Carga horária
▪ Teórica: 03 / Prática: 00 / Individual: 04
▪ Total: 03 créditos = 18 aulas com 2 horas cada = 12 aulas na segunda-feira e 6 na quinta-feira.
▪ Atendimento: segunda-feira – 17:30 às 19:00.
5) Estratégias didáticas
▪ Discussão em grupo; debates (grupos com perguntas e respostas); aulas expositivas dialogadas; estudo
e discussão dos textos científicos; seminários e relatórios.
6) Recursos
▪ Lousa e giz (ou quadro branco/caneta), computador, projetor, som, textos, documentários
7) Avaliação
▪ Recursos
o A1 – Pré e pós-teste, A2 – relatório e apresentação do seminário, P1.
▪ SUB aberta
o Aos alunos interessados será permitida a realização de Avaliação Substitutiva ao final do
quadrimestre, contemplando todo o conteúdo, cuja nota poderá substituir uma das avaliações
perdidas: A1, A2 ou P1.
▪ Recuperação
o O estudante com média D ou F terá o direito de realizar a prova de recuperação (REC). Seu
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conceito final será reconsiderado, de acordo com o desempenho nessa avaliação em conjunto à
média final.
Critérios
o A Tabela abaixo mostra possibilidades de comparações entre atividades, de modo a obter o
conceito final.
Comparações
Conceito final
A
A
A
A
A
A
B
A
B
B
B
B
B
B
A
C
B
B
C
B
A
C
D
C
B
C
C
C
C
C
A
F
D
D
C
D
D
C
D
B
B
F
F
C
F
B
D
D
D
F
F
F
F
D
F
F

▪

o Análise dos conceitos: a Tabela abaixo apresenta o desempenho esperado, de acordo com cada
conceito (retirada da Resolução ConsEPE nº 147 da UFABC)
Conceito Desempenho
A

Desempenho excepcional, demonstrando excelente compreensão da disciplina e do uso da
matéria.

B

Bom desempenho, demonstrando capacidade boa de uso dos conceitos da disciplina.

C

Desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade de uso adequado dos conceitos da
disciplina e habilidade para enfrentar problemas relativamente simples e capacidade adequada
para seguir adiante em estudos mais avançados.

D

Aproveitamento mínimo não satisfatório dos conceitos da disciplina, com familiaridade parcial do
assunto e alguma capacidade para resolver problemas simples, mas demonstrando deficiências
que exigem trabalho adicional para prosseguir em estudos avançados. Neste caso, o aluno é
aprovado esperando-se que ele tenha um conceito melhor em outra disciplina, para compensar o
conceito D no cálculo do CR. Havendo vaga, o aluno poderá cursar esta disciplina novamente.

F

Reprovado. A disciplina deve ser cursada novamente para a obtenção de crédito.

O

Reprovado por falta. A disciplina deve ser cursada novamente para a obtenção de crédito.

8) Atividades avaliativas
Atividade
A1

A2
P1

Descrição
▪ Responder pré-teste de conteúdo da disciplina:
primeira entrega (apenas entrega)
▪ Responder pós-teste de conteúdo da disciplina:
segunda entrega (avaliação de conteúdo)
Relatório e apresentação
Avaliação de conteúdo

Organização Prazo
Individual
▪ 11/02 e
25/02
(reajuste)
▪ 29/04
Grupo
18/03
Dupla
29/04
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9) Cronograma
Data
Conteúdo

Objetivo – Espera-se que ao final da aula o
aluno seja capaz de...

Aula 1:
▪ Plano de ensino
11/02/19
▪ Étnico-raciais
19:00 às 21:00

Atividades
Leitura para a aula
avaliativas e de
ensino
▪ Avaliativa:
▪ Plano de ensino
Realizar A1 (préteste)

Aula 2:
14/02/19 21:00
às 23:00

▪ Ensino: Debate
em pequenos
grupos.

▪ Obrigatória: 4 e 40 – Cap.
9
▪ Complementar: 5

▪ Ensino:
apresentar
respostas curtas
em pequenos
grupos

▪ Obrigatória: 3, 27 (Cap. 1),
38 (Cap. 8).
▪ Complementar: 19, 27
(Cap. 2)

Aula 3:
18/02/19
19:00 às 21:00

Aula 4:
21/02/19
21:00 às 23:00

Aula 5:
25/02/19
19:00 às 21:00

Estratégias
didáticas

▪ Compreender a estrutura da disciplina
▪ Aula expositiva
▪ Iniciar primeiras reflexões sobre as relações ▪ Vídeo e debate
étnico-raciais
Unidade 1: contexto histórico
▪ África: contexto
▪ Refletir sobre o contexto histórico do
▪ Aula expositiva
histórico, conquistas e
território africano.
▪ Vídeo e debate
civilizações – o berço da ▪ Valorizar a África enquanto berço da
humanidade
humanidade e produção de conhecimento.
▪ Africanidade – África e
Áfricas: ciências,
culturas e diversidades
▪ Africanidade brasileira
▪ Escravidão,
▪ Relacionar o quadro econômico ao
▪ Documentário: Casa
mercantilismo e
movimento escravocrata e a valorização do
Grande e Senzala
paradigma eurocêntrico
paradigma eurocêntrico, a despeito da
▪ Trechos do filme
▪ História do Brasil: antes desvalorização dos demais territórios.
“Cafundó”
e após colonização
▪ Refletir sobre as consequências da
▪ Debate dirigido
▪ Lei Aurea: abolição?
colonização europeia para a população
▪ Aula expositiva
Resistência negra
indígena e africana no Brasil.
brasileira
▪ O africano e o indígena
no Brasil
Unidade 2: conceitos básicos
▪ Raça/classe,
▪ Conceituar miscigenação, raça, racismo,
▪ Aula expositiva
miscigenação, racismo,
etnia.
▪ Roda de conversas
etnia e o mito da
▪ Explicar o mito da democracia racial no
com perguntas e
democracia racial no
Brasil.
respostas
Brasil
▪ História e interdição do ▪ Refletir sobre a interdição do acesso do
▪ Documentário:
acesso do negro à
negro à educação brasileira.
“Raça humana”
educação – “coitadismo
▪ Roda de conversa
dos negros”

▪ Ensino: responder ▪ Obrigatória: 11 – Caps. 2 e
perguntas sobre
5, Conclusão; 14
os conceitos em ▪ Complementar: 40 – Cap.2
pequenos grupos
▪ Avaliação para
▪ Obrigatória: 10 Parte I –
Reajuste: entregar Cap.1 e Parte II – Cap.1
A1 (pré-teste)
▪ Complementar: 10 – Parte
II – Caps. 2 e 3
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▪ História da educação
dos negros brasileiros
Aula 6:
▪ Branquitude e
▪ Identificar o branqueamento do pensamento ▪ Documentário: Pele ▪ Ensino: Debate
28/02/19
branqueamento no
nos meios de comunicação brasileiro.
negra, máscaras
em pequenos
21:00 às 23:00
Brasil: supremacia
brancas
grupos
racial.
▪ Documentário:
▪ Infância negra e o
Cores e botas
branqueamento do
▪ Organização dos
pensamento
seminários
Aula 7:
▪ Perigo Amarelo:
▪ Compreender historicamente o
▪ Aula expositiva
▪ Ensino: responder
07/03/19
questão racial e
antiniponismo no Brasil.
perguntas orais
21:00 às 23:00
antiniponismo no Brasil
Aula 8:
▪ Pan-Africanismo e os
▪ Entender os acordos brasileiros realizados
▪ Aula expositiva
▪ Ensino:
11/03/19
acordos brasileiros
para promoção do pan-africanismo
▪ Dinâmica com
responder
19:00 às 21:00
perguntas e respostas questões orais
Aula 9:
▪ III Roda de Conversas ▪ Refletir sobre o sistema de cotas raciais nas ▪ Evento
▪ Ensino:
14/03/19
sobre Inclusão na
universidades brasileiras.
participar do
21:00 às 23:00
UFABC – Cotas raciais
evento
Aula 10:
▪ Movimentos negros no ▪ Caracterizar os movimentos negros no
▪ Clipes
▪ Avaliação:
18/03/2019
Brasil
Brasil
▪ Reflexões sobre
Entrega dos
19:00 às 21:00 ▪ Seminário 1:
▪ Descrever sobre religiosidade, musicalidade histórias de vida:
relatórios do
Religiosidade e
e estética negra
análise de músicas
seminário (A2)
musicalidade negra no
▪ Documentário:
▪ Ensino: debate
Brasil
“Espelho, espelho
em pequenos
▪ Seminário 2: Estética
meu”
grupos
negra: autoestima, corpo
▪ Documentário: “A
e cabelo
boca do mundo”
Unidade 3: Movimento negro e indígena na sociedade brasileira e seus desdobramentos
Aula 11:
▪ Movimento indígena e ▪ Descrever sobre o movimento indígena e
▪ Documentário:
▪ Ensino:
21/03/19
territorialismo
sua interface ao territorialismo e à educação “Índios no Brasil –
apresentar
21:00 às 23:00 ▪ Seminário 3: Educação
Quem são eles?”
seminário.
indígena
▪ Debate
▪ Seminário 3
Aula 12:
▪ Questões de Gênero e o ▪ Refletir sobre o feminismo negro.
▪ Aula expositiva
▪ Ensino:
25/03/19
Feminismo Negro.
▪ Seminário 4
apresentar
19:00 às 21:00
seminário.

▪ Obrigatória: 39 – Cap. 2;
21; 12; 43
▪ Complementar: 13; 40 –
Cap.6

▪ Obrigatória: 32, 41
▪ Complementar: 22, 42
▪ Obrigatória: 36
▪ Complementar: 20
▪▪ Obrigatória: 33, 8 – Cap. 5,
23 e 30
▪ Complementar: 28, 26

▪ Obrigatória: 38 – Caps. 1 e
4
▪ Complementar: 29 e 31
▪ Obrigatória: 34 e 8 – Cap.4
▪ Complementar: 24 e 25
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Aula 13:
01/04/19
19:00 às 21:00

▪ Racismo, Genocídio e
Encarceramento

Aula 14:
▪ Desigualdades raciais,
15/04/19
educação, ações
19:00 às 21:00
afirmativas e Leis 10639
e 11645.
Aula 15:
▪ Aplicabilidade dos
22/04/19
estudos étnicos raciais
19:00 às 21:00
nas disciplinas da
educação básica (por
exemplo, ciências,
geografia, história, artes
etc)
Aula 16:
▪ P1
29/04/19
19:00 às 21:00
Aula 17:
▪ Fechamento e Revisão
07/05/19
de notas
(terçafeira/reposição)
19:00 às 21:00
Aula 18:
▪ Substitutiva
10/05/19
▪ Recuperação
(sexta-feira/
reposição)
19:00 às 21:00

▪ Compreender a relação entre racismo e
genocídio e encarceramento.

▪ Aula expositiva
▪ Seminário 5

▪ Ensino:
apresentar
seminário.

▪ Explicar sobre a importância das ações
afirmativas para redução das desigualdades
sociais.
▪ Caracterizar a Lei 13639 e 11645.
▪ Criar condições para aplicação dos estudos
étnico-raciais nas diferentes disciplinas de
educação básica.

▪ Aula expositiva
▪ Seminário 6

▪ Ensino:
apresentar
seminário.

▪ Seminário 7
▪ Seminário 8
▪ Seminário 9
▪ Seminário 10

▪ Ensino: apresentar ▪ Obrigatória: 16 e 40
seminário.

▪ Realizar a P1, de acordo com as discussões
arroladas em sala de aula e leituras
realizadas no estudo individual.
▪-

▪ Correção da A1 –
pós-teste

▪ Realizar a SUB ou REC.

▪ Substitutiva / REC

▪-

▪

▪ Obrigatória: 37 –
Fronteiras raciais do
genocídio
▪ Complementar: 35
▪ Obrigatória: 17, 6, 1 e 44
▪ Complementar: 2

Entregar: pós- ▪ Todos os textos
teste (A1)

▪ P1
▪-

▪ Substitutiva
▪ REC

▪-

▪ Todos os textos
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