
MEN 5107 - Estudos sobre Educação dos Negros no Brasil 

 

NÚMERO DE HORAS-AULA: 72 horas-aula  

PRÉ-REQUISITO: Não há  

EQUIVALENTE: Não há 

OBJETIVO 

Geral 
-  Inscrever estudos contemporâneos sobre a educação dos negros – com destaque para a 

escolarização, na formação político-educacional de licenciandos/as da UFSC. 

 

Específicos 
-  Instigar a discussão sobre a dimensão racial como elemento constitutivo na 

configuração de práticas curriculares no ensino fundamental; 

-  Discutir conceitos relacionados à problemática educacional da educação dos negros 

no Brasil. (raça; mestiçagem; etnia; cultura; processos identitários; diversidade); 

-  Debater propostas (contemporâneas) para a educação dos negros com focos nos 

projetos curriculares; relações no cotidiano escolar e materiais didáticos.  

EMENTA 

Educação, relações sociais e os negros no Brasil. Cultura e processos identitários. 

Escola, currículo e projetos pedagógicos para igualdade de oportunidades educacionais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Escolarização, oportunidades educacionais e desigualdades sociais. 

2. Uma abordagem conceitual de raça, etnia, racismo, discriminação e preconceito 

racial.  

3. As políticas de ação afirmativa no âmbito das políticas públicas em educação.  

4. Teoria do currículo e relações raciais. 

5. Critica curricular, propostas pedagógicas e educação das relações raciais. 
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