
 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento Antropologia 

Ementa: Relações raciais e racismo no Brasil. Relações interétnicas e Identidade étnica. Estudos sobre os negros no Brasil 

Objetivos: oferecer aos alunos uma discussão sobre os estudos afro-brasileiros a partir de debates sobre os conceitos e questões do 
campo das ciências sociais. Entre os conteúdos e temas centrais para este curso estão: o ensino de estudos Afro-Brasileiros e Indígena no 
Brasil; racismo e o mito da democracia racial; a situação do negro no Brasil; afro-diáspora; branquitude, negritude; entre outros. O curso 
busca oferecer também algumas reflexões sobre questões teórico-metodológicas de uma perspectiva reflexiva e decolonial.  

Conteúdo Programático:  

a) Pedagogia das/nas encruzilhadas: o ensino de estudos afro-brasileiros nas Ciências Sociais 
b) Racismo científico e miscigenação 
c) Modernismo e culturalismo: a fábula das 3 raças. 
d) O Projeto UNESCO e o mito da democracia racial  
e) Movimento negro, repressão e subversão   
f) Políticas públicas e ações afirmativas  
g) Atlántico Negro e Diáspora 
h) Corpo e subjetividades negras 
i) Negros no sul do Brasil 
j) Estudos sobre branquitude  

Código: ANT 7701 Nome da disciplina: Estudos Afro-Brasileiros X obrigatória optativa

Nome do professor:    Flavia Medeiros E-mail do professor: flavia.medeiros@ufsc.br 

Ofertada ao curso: Ciências Sociais Carga horária semestral: 72h (18h PCC) Período: 2020.2

mailto:flavia.medeiros@ufsc.br


Carga Horária:  

26h síncronas - reflexão conjunta online por vídeo e chat mediada pela professora (atividade síncrona no horário da aula na grade horária 
com duração de até 2 horas-aula - 100min/semana) via plataforma Google Meet. Os áudios desses encontros serão disponibilizados 
posteriormente na Plataforma Moodle.  

46h assíncronas - leitura e fichamento de textos da bibliografia obrigatória (12h), estudo do material didático a ser disponibilizado pela 
professora com slides, áudios explicativos e sugestões de vídeos e podcasts (10h) e realização de exercícios individuais e em grupo via 
Plataforma Moodle (6h). Discussão transversal sobre subjetividades e produção de conhecimento com realização de um relato biográfico 
sobre as contribuições de um intelectual negro brasileiro, a partir de pesquisa bibliográfica online, correspondente ao PCC (18h).  

Metodologia: Leitura e fichamento de textos, estudo do material didático (a ser disponibilizado pela professora com slides, áudios 
explicativos e sugestões de vídeos e podcasts), reflexão conjunta online mediada pela professora (atividade síncrona por vídeo e chat no 
horário da aula na grade horária com duração de até 2 horas-aula - 100min/semana), realização de exercícios individuais e em grupo.  

Observações:  

(1)Este plano de ensino foi adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de atividades presenciais por atividades 
remotas, assíncronas e síncronas, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 16 
de junho de 2020 e Resolução 140/2020/CUn. 

(2)Os encontros poderão ser gravados pela professora e disponibilizados posteriormente na sala de aula na Plataforma Moodle, 
observando os direitos de imagem, a concordância prévia de todos os participantes e a sua não difusão fora do quadro dessa disciplina, 
sendo vedado sua disponibilidade em outros ambiente e para um público além dos alunos regularmente matriculados. 



Cronograma: 

Etapa Aula Período Descrição das Atividades Avaliação Bibliografia 

Semana 
1

Apresentação 
do Curso 

2 de 
fevereiro

Reflexão conjunta (síncrona) 
Leitura e fichamento de textos 
(assíncrona) 
Estudo do material didático 
(assíncrona)

 

Semana 
2

Pedagogia das/
nas 

encruzilhadas: 
o ensino de 

estudos afro-
brasileiros nas 

Ciências 
Sociais

9 de 
fevereiro

Reflexão conjunta (síncrona) 
Leitura e fichamento de textos 
(assíncrona) 
Estudo do material didático 
(assíncrona)

Rufino, Luiz. (2019). Pedagogia das 
encruzilhadas Exu como Educação. 
Revista Exitus, 9(4), 262 - 289.

Semana 
3

Feriado 16 de 
fevereiro

Carnaval 

Semana 
4

Racismo  
científico e 

miscigenação

23 de 
fevereiro

Reflexão conjunta (síncrona) 
Leitura e fichamento de textos 
(assíncrona) 
Estudo do material didático 
(assíncrona)

SCHWARCZ, L i l i a Mor i t z . (1994) 
Espetáculo da miscigenação. Estudos 
Avançados 8 (20): 137-152.  

Semana 
5

Modernismo e 
culturalismo: a 

fábula das 3 
raças.

2 de março Reflexão conjunta (síncrona) 
Leitura e fichamento de textos 
(assíncrona) 
Estudo do material didático 
(assíncrona) 
Exercício (assíncrona)

MATTA, Roberto da. (1981) Digressão: A 
Fábula das Três Raças, ou o Problema do 
Racismo à Brasileira. In.: Relativizando: 
uma introdução à Antropologia Social. 
Petrópolis: Vozes. P 58 - 85. 



Semana 
6

O Projeto 
UNESCO e o 

mito da 
democracia 

racial  

9 de março Reflexão conjunta (síncrona) 
Leitura e fichamento de textos 
(assíncrona) 
Estudo do material didático 
(assíncrona)

RAMOS, Alberto Guerreiro. 1995 [1957]. 
"O problema do negro na sociologia 
brasileira.” Introdução Crítica à Sociologia 
Brasileira. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, p. 
163-211. 

Semana 
7

Movimento 
negro, 

repressão e 
subversão  

16 de março Reflexão conjunta (síncrona) 
Leitura e fichamento de textos 
(assíncrona) 
Estudo do material didático 
(assíncrona) 

RIOS, Flavia. Resistência negra e as 
páginas rasgadas da ditadura. In.: Boletim 
Lua Nova  

NASCIMENTO, Abdias . 1978. Uma 
reação contra o embranquecimento: o 
Teatro Exper imenta l do Negro. O 
Genocídio do Negro Brasileiro: Processo 
de um Racismo Mascarado. RJ: Paz e 
Terra. pp. 129-135 

Semana 
8

Políticas 
públicas e 

ações 
afirmativas  

23 de março Reflexão conjunta (síncrona) 
Exercício (assíncrona) 
Leitura e fichamento de textos 
(assíncrona) 
Estudo do material didático 
(assíncrona) 
Exercício (assíncrona)

Atividade 1 Wiki 
Personalidades 

Negras na 
História 

Brasileira (1pg.) 

FERNANDES, Florestan. 1988. O Protesto 
Negro. Revista São Paulo em Perspectiva 
2(2): 15-17. 

MUNANGA, Kabengele. 2001. Políticas de 
ação afirmativa em benefício da população 
negra no Brasil: um ponto de vista em 
defesa de cotas. Sociedade e Cultura 4(2): 
31-43. 

LIMA, Márcia. Desigualdades raciais e 
políticas públicas: ações afirmativas no 
governo Lula. Novos Estudos, no 87, pp. 
77-95. 2010. 

RIOS, Flavia e MELLO, Luiz. Estudantes e 
docentes negras/os nas instituições de 
ensino superior: em busca da diversidade 
étnico-racial nos espaços de formação 
acadêmica no Brasil, 2019.



Semana 
9

Revisão 30 de março Leitura e fichamento de textos 
(assíncrona) 
Estudo do material didático 
(assíncrona) 
Exercício (assíncrona)

Semana 
10

Atlántico Negro 
e Diáspora 

6 de abril Reflexão conjunta (síncrona) 
Leitura e fichamento de textos 
(assíncrona) 
Estudo do material didático 
(assíncrona)

GILROY, Paul. Prefácio à edição brasileira; 
Prefácio; Capítulo 1 O Atlântico negro 
como contracultura da modernidade. 
(Parte 1) O Atlântico Negro. Modernidade 
e dupla consciência. São Paulo, Rio de 
Janeiro, 34/Universidade Cândido Mendes. 
2001 pp 9 - 65 

HALL, Stuart. Pensando a diáspora: 
reflexões sobre a terra no exterior. In.: 
SOVIK, Liv (org.) Da diáspora: identidades 
e mediações culturais. Belo Horizonte: 
Editora UFMG. 2018 pp. 27 - 55

Semana 
11

Corpo e 
subjetividades 

negras 

13 de abril Reflexão conjunta (síncrona) 
Exercício (assíncrona) 
Leitura e fichamento de textos 
(assíncrona) 
Estudo do material didático 
(assíncrona) 
Exercício (assíncrona)

Atividade 2 
Resenha crítica 
em diálogo com 
o  Documentário 
“Ôrí” (131 min, 
1989). (3pg.) 

FANON, F ran tz . 2008 [1952 ] . “A 
experiência vivida do negro”; “À Guisa de 
Conclusão” [ad ic ional : Prefác io e 
Introdução]. Pele Negra, máscaras 
brancas. Salvador: EDUFBA, p103-126; 
185-191 [11-17; 25-31].



Semana 
12

Negros no sul 
do Brasil 

20 de abril Reflexão conjunta (síncrona) 
Leitura e fichamento de textos 
(assíncrona) 
Estudo do material didático 
(assíncrona)

Obrigatório: 
LEITE, Ilka Boaventura. Descendentes de 
africanos em Santa Catarina: invisibilidade 
histórica e segregação. In.: LEITE, Ilka 
Boaventura (Org). Negros do Sul do Brasil 
â“ Invis ibi l idade e terr i tor ial idade. 
Florianópolis: Letras Contemporâneas, 
1996. 33 - 53 

MAMIGONIAM, Beatriz e VIDAL, Josiane 
Z.. 2013. “Uma história diversa de 
Florianópolis”. História Diversa: Africanos e 
Afro-Descendentes na Ilha de Santa 
Catarina. FLPS: EdUFSC. p. 9-16.. 

Complementar: 
OLIVEN, Ruben George. A invisibilidade 
social e simbólica do Negro no Rio Grande 
do Sul. In.: LEITE, Ilka Boaventura (Org). 
Negros do Sul do Brasil: Invisibilidade e 
territorialidade. Florianópolis: Letras 
Contemporâneas, 1996. Pp. 13 - 32 

MAIA, Cauane Gabriel Azevedo. (2018). "A 
r e v o l u ç ã o v e m d o s P a s t i n h o " : 
escrivivências antropológicas sobre vozes 
negras em Florianópolis - SC. 2018. 192 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Antropologia, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis.



Avaliação: 

A avaliação da disciplina se dará de modo continuado e a nota final expressará o percentual de atividades realizadas pelo estudante em 
relação ao total de atividades avaliativas propostas pela professora incluindo:  

a) 3 atividades de exercício sobre a bibliografia obrigatória.  
b) uma ficha de autoavaliação  
c) um trabalho final em grupo sobre uma das temáticas principais do curso em diálogo com autores da bibliografia obrigatória.  

Semana 
13

Estudos sobre 
branquitude  

27 de abril Reflexão conjunta (síncrona) 
Leitura e fichamento de textos 
(assíncrona) 
Estudo do material didático 
(assíncrona) 
Exercício (assíncrona)

Atividade 3  - 
Redação 

reflexiva (3pg)

BENTO, Capítulo III. Pactos Narcísicos 
Pactos narcísicos no racismo: branquitude 
e poder nas organizações empresariais e 
no poder público Tese (Doutorado) - 
Psicologia, Universidade de SãoPaulo, 
São Paulo, 2002. pp. 51 - 59.  

SCHUCMAN, Lia Vainer. Sim, nós somos 
rac i s t as : es tudo ps i cossoc ia l da 
branquitude paulistana. Psicol. Soc.,  Belo 
Horizonte ,  v. 26, n. 1, p. 83-94,  Apr.  
2014 .  

Semana 
14

Auto avaliação 
e Conversa 

sobre os 
trabalhos finais 

4 de maio Reflexão conjunta (síncrona)  
Finalização dos trabalhos finais 
(assíncrona) 
Preenchimento dos formulários de 
auto avaliação  (assíncrona) 

Semana 
15

Entrega dos 
Trabalhos 

Finais

11 de maio Reflexão conjunta (síncrona) 
Entrega dos trabalhos finais 
(assíncrona)

Semana 
16

Divulgação e 
Revisão dos 
Resultados

18 de maio C o n s u l t a d o s r e s u l t a d o s 
(assíncrona)



Bibliografia Obrigatória: 

BENTO, Capítulo III. Pactos Narcísicos Pactos narcísicos no racismo: branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder 
público Tese (Doutorado) - Psicologia, Universidade de SãoPaulo, São Paulo, 2002. pp. 51 - 59.  
CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. Blumenau: Letras Contemporâneas, 2010. 
FANON, Frantz. 2008 [1952]. “A experiência vivida do negro”; “À Guisa de Conclusão” [adicional: Prefácio e Introdução]. Pele Negra, 
máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, p103-126; 185-191 [11-17; 25-31]. 
FERNANDES, Florestan. 1988. O Protesto Negro. Revista São Paulo em Perspectiva 2(2): 15-17. 
GILROY, Paul. Prefácio à edição brasileira; Prefácio; Capítulo 1 O Atlântico negro como contracultura da modernidade. (Parte 1) O Atlântico 
Negro. Modernidade e dupla consciência. São Paulo, Rio de Janeiro, 34/Universidade Cândido Mendes. 2001 pp 9 - 65 
HALL, Stuart. Pensando a diáspora: reflexões sobre a terra no exterior. In.: SOVIK, Liv (org.) Da diáspora: identidades e mediações 
culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2018 pp. 27 - 55 
LEITE, Ilka Boaventura. Descendentes de africanos em Santa Catarina: invisibilidade histórica e segregação. In.: LEITE, Ilka Boaventura 
(Org). Negros do Sul do Brasil “ Invisibilidade e territorialidade. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1996. 33 - 53 
LIMA, Márcia. Desigualdades raciais e políticas públicas: ações afirmativas no governo Lula. Novos Estudos, no 87, pp. 77-95. 2010. 
MAIA, Cauane Gabriel Azevedo. (2018). "A revolução vem dos Pastinho": escrivivências antropológicas sobre vozes negras em 
Florianópolis - SC. 2018. 192 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Antropologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis  
MAMIGONIAM, Beatriz e VIDAL, Josiane Z.. 2013. “Uma história diversa de Florianópolis”. História Diversa: Africanos e Afro-Descendentes 
na Ilha de Santa Catarina. FLPS: EdUFSC. p. 9-16.. 
MATTA, Roberto da. (1981) Digressão: A Fábula das Três Raças, ou o Problema do Racismo à Brasileira. In.: Relativizando: uma introdução 
à Antropologia Social. Petrópolis: Vozes. P 58 - 85. 
MUNANGA, Kabengele. 2001. Políticas de ação afirmativa em benefício da população negra no Brasil: um ponto de vista em defesa de 
cotas. Sociedade e Cultura 4(2): 31-43.  
NASCIMENTO, Abdias . 1978. Uma reação contra o embranquecimento: o Teatro Experimental do Negro. O Genocídio do Negro Brasileiro: 
Processo de um Racismo Mascarado. RJ: Paz e Terra. pp. 129-135 
OLIVEN, Ruben George. A invisibilidade social e simbólica do Negro no Rio Grande do Sul. In.: LEITE, Ilka Boaventura (Org). Negros do Sul 
do Brasil: Invisibilidade e territorialidade. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1996. Pp. 13 - 32 
RAMOS, Alberto Guerreiro. 1995 [1957]. "O problema do negro na sociologia brasileira.” Introdução Crítica à Sociologia Brasileira. Rio de 
Janeiro: Ed. UFRJ, p. 163-211. 
RIOS, Flavia. Resistência negra e as páginas rasgadas da ditadura. In.: Boletim Lua Nova  
RIOS, Flavia e MELLO, Luiz. Estudantes e docentes negras/os nas instituições de ensino superior: em busca da diversidade étnico-racial 
nos espaços de formação acadêmica no Brasil, 2019. Disponível em https://boletimluanova.org/2019/11/15/estudantes-e-docentes-negras-
os-nas-instituicoes-de-ensino-superior-em-busca-da-diversidade-etnico-racial-nos-espacos-de-formacao-academica-no-brasil/ 

https://boletimluanova.org/2019/11/15/estudantes-e-docentes-negras-os-nas-instituicoes-de-ensino-superior-em-busca-da-diversidade-etnico-racial-nos-espacos-de-formacao-academica-no-brasil/
https://boletimluanova.org/2019/11/15/estudantes-e-docentes-negras-os-nas-instituicoes-de-ensino-superior-em-busca-da-diversidade-etnico-racial-nos-espacos-de-formacao-academica-no-brasil/
https://boletimluanova.org/2019/11/15/estudantes-e-docentes-negras-os-nas-instituicoes-de-ensino-superior-em-busca-da-diversidade-etnico-racial-nos-espacos-de-formacao-academica-no-brasil/


SCHUCMAN, Lia Vainer. Sim, nós somos racistas: estudo psicossocial da branquitude paulistana. Psicol. Soc.,  Belo Horizonte ,  v. 26, n. 
1 , p . 8 3 - 9 4 ,  A p r .  2 0 1 4 .   A v a i l a b l e f r o m < h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ?
script=sci_arttext&pid=S0102-71822014000100010&lng=en&nrm=iso>. access on  08  Aug.  2020.  https://doi.org/10.1590/
S0102-71822014000100010. 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. (1994) Espetáculo da miscigenação. Estudos Avançados 8 (20): 137-152.  

Bibliografia complementar: 

A incluir 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822014000100010&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822014000100010&lng=en&nrm=iso
https://doi.org/10.1590/S0102-71822014000100010
https://doi.org/10.1590/S0102-71822014000100010

