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PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR 

  

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR 

  

NOME DO COMPONENTE 
CURRICULAR 

Carga Horária Código 

Relações Étnico-Raciais 30 horas 
30T – 0P 

AL2144 

Pré-requisito: Não há. 

  

OBJETIVOS 

O componente curricular complementar Relações étnico-raciais propõe-se a 

mudar o ponto de referência do aluno para pensar o “outro”, o diferente, 

percebendo a complexidade de outras formações culturais e entendendo 

outras práticas culturais dentro de uma lógica própria, partindo de seus 

próprios parâmetros, construindo desta forma, uma percepção de que a 

nossa cultura é apenas uma das formas possíveis de perceber e interpretar 

o mundo e que todas as culturas são igualmente válidas e fazem sentido 

para seus participantes. 

  

EMENTA 

Conceitos de etnia, raça, racialização, identidade, diversidade, diferença. 

Grupos étnicos “minoritários” e processos de colonização e pós-colonização. 

Políticas afirmativas para populações étnicas e políticas afirmativas 

específicas em educação. Populações étnicas e diáspora. Racismo, 

discriminação e perspectiva didático-pedagógica de educação antirracista. 

Currículo e política curriculares. História e cultura étnica na escola e 

itinerários pedagógicos. Etnia/Raça e a indissociabilidade de outras 

categorias da diferença. Cultura e hibridismo culturais. As etnociências na 

sala de aula. Movimentos Sociais e educação não formal. Pesquisas em 

educação no campo da educação e relações étnico-raciais. 
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