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EMENTA DE DISCIPLINA 
Código HS 178 –  Carga Horária 

Disciplina DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA Teóricas Práticas Estágio Total 

Ementa O presente curso focará tanto uma 
apresentação da denominada 
‘diversidade cultural brasileira’ como um 

estudo crítico dos conceitos 
recorrentemente associados a ela: 

termos como ‘história’, ‘cultura’, 
‘Estado’, ‘legalidade’, ‘raça’, ‘mestiçagem’ 
ou ‘políticas da diferença’ serão 

examinados à luz de seu caráter 
sociológico e cosmopolítico e não como 

realidades ou objetos naturalmente 
dados, passíveis de uma (boa) política. 
Privilegiar-se-á o contexto de aplicação  

das Leis 10639/03, 11645/08 e das 
‘Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das relações étnico-raciais e 

para o ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana’, e as consequências 

de sua implementação no ensino básico. 
No decorrer do curso utilizaremos tanto 
textos acadêmicos como filmes, 

documentários, entrevistas, notícias de 
jornais, depoimentos, experiências de 

pesquisa, etc., visando integrar a 
reflexão do cientista social e o professor 
com os acontecimentos sociais e as 

experiências de vida. Entende-se que o 
domínio dos debates inerentes a ditos 
conceitos e situações é um primeiro 

passo necessário para a capacitação dos 
alunos como futuros professores. 

Pretende-se que dita capacitação 
contribua para a elaboração de métodos 
didáticos sensíveis a esses contextos 

sócio-históricos e à ‘diversidade cultural 
brasileira’. 

60 - - 60 
Pré-Req.  

Curso Ciências Sociais (Licenciatura) 

DOCENTE(S) 
Professor(a)  Prof. Miguel Alfredo Carid Naveira (DEAN/UFPR) 

Assist/Monitor  

VALIDADE 

Validade 1º semestre / 2016 Horário 
 

Terça-Feira 
7h30 -9h:30– 
10h30-12h:30 
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Objetivos  
 

Programa 

Conhecimento dos debates atuais focados na diversidade cultural brasileira. 
Capacitar os estudantes a produzirem materiais didáticos críticos sobre a diversidade cultural brasileira. 

Procedimentos 
didáticos 

 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia 
Básica  

 
 
 

Bibliografia 
Complementar 

 
 
 

Formas de 
Avaliação 

 Aulas dissertativas; estudo de materiais de apoio associados com as temáticas da disciplina, 

documentários, filmes, depoimentos; colaborações de pesquisadores que trabalham as 

temáticas do curso; apresentações dos alunos no último seminário; Prova teórica; 

Elaboração de Planos de Aula. 

 

1. Notas introdutórias: ‘cultura’, ‘diversidade’, ‘Brasil’. 
Apresentação e discussão do programa da disciplina e de alguns 
conceitos básicos. Diálogo sobre motivações e objetivos. 

 
2. As Leis 

UNESCO. 2001. Organização das Nações Unidas para Educação, a 
Ciência e a Cultura. Declaração Universal sobre a Diversidade 
Cultural. 31ª Sessão da Conferência Geral. Paris, disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf.  
MOREIRA, Antonio Flávio.  2007. Indagações sobre currículo. 
Currículo, conhecimento e cultura. Brasília: MEC, Secretaria de 

Educação Básica, 48p. 
 

MEC. 2010 (?). Plano Nacional de implementação das diretrizes 
curriculares nacionais para educação das relações etnicorraciais e 
para o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana. Brasília: 

MEC, 60 p. 
 

3. A construção da nação – Raça, natureza e cultura. 
VON MARTIUS, Carlos Frederico. Como se deve escrever a História do 
Brasil. Rio de janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1845. 

Jornal do Instituto histórico e geográfico brasileiro. Nº 24, pgs 382-403. 
FREYRE, Gilberto. 2003 (1933). “Características gerais da colonização 

portuguesa do Brasil: formação de uma sociedade agrária, 
escravocrata e híbrida”. Em: Casa Grande & Senzala – Formação da 
família brasileira sob o regime da economia patriarcal. São Paulo: 

Global, pp 64-155. 
ZARUR, George. Em: “A utopia brasileira: Etnia e construção da nação 

no pensamento social brasileiro”. Em: Etnia e nação na América 
Latina. Disponível em: 

HTTP://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/flacso/zarur/
pdf.  
 

Exercício prático: Apresentação de notícias de jornais que identifiquem 
acontecimentos atuais relacionados com os debates desses autores. 

 
4. Mestiçagens. 
COSTA, Sergio. 2001. A mestiçagem e seus contrários: Etnicidade e 

nacionalidade no Brasil contemporâneo. Tempo Social, 13(1), Rev. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/flacso/zarur/pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/flacso/zarur/pdf
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Sociol. São Paulo, USP, pp. 143-158. 
ALVES, Leão. (sem identificação de data). Kabengele Munanga e a 
“aberração mestiça”. 3 p. 
 

http://www.nacaomestica.org/la_kabengele_munanga_e_a_aberracao_

mestica.htm, consultado em 25/02/2016. 
 

 
5. Festas, um encontro diverso  
DA MATTA, Roberto. 1980. “Carnavais, paradas e procissões”. Em: 

Carnavais, malandros e heróis.  Rio de Janeiro: Zahar, pp. 35-66. 
PÉREZ, Léa. 2013. Dionísio nos trópicos: festa religiosa e barroquização 
do mundo – por uma antropologia das efervescências coletivas. 
Disponível em http://www.antropologia.com.br/arti/colab/a12-

lfreitas.pdf.  
 
6. Quem conta a historia? A vida (I) 

KOPENAWA, Davi e Bruce Albert. 2015 (2010). “A fumaça do metal”. 
Em: A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo, 

Companhia das Letras, pp. 221-372. 
Exibição e debate do documentário ‘Duas aldeias, uma caminhada: 
Mokoi Tekoá Petei Jeguatá’ (2011) de Vídeo nas Aldeias, dirigido por 

Patrícia Ferreira e Ariel Ortega. 
 
7. Estado e sociedade 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 2008. “No Brasil todo mundo é índio 
exceto quem não é”. Em: Encontros – Eduardo Viveiros de Castro, 

Renato Stuztman (org.). Rio de Janeiro: Azougue Ed., pp. 130-161. 
 
BURGARDT, Victor Hugo. 2007. “Mitos e realidades na “Ilha de 

Guayana”: A autodeterminação dos povos indígenas”. Textos & 
Debates, vol. 1, num. 12, 30p. 

 
8. Quem conta a historia? A vida (II) 

MUKALÊ, Hilsa. 2011. “Nota introdutória”; “A aldeia de Angorô”; “O 
terreiro de Roxo Mucumbo”. Em: Do lado do Tempo – O terreiro de 
Matamba Tombenci Neto (histórias contadas a Márcio Goldman). Rio 

de Janeiro: 7Letras, pp. 7-34. 
PEREIRA, Amilcar. “O movimento negro no Brasil, a partir do início do 
século XX”. Em: O mundo negro: Relações raciais e a constituição do 

movimento negro contemporâneo no Brasil. Rio de Janeiro: 
Pallas;Faperj, pp. 109-141. 

 
9. Orientalismo e a construção de estereótipos 
SAID, Edward. 2013 (1978) “Introdução”. Em: O orientalismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, pp. 27-60. 
 

Vídeo depoimento: 

http://www.nacaomestica.org/la_kabengele_munanga_e_a_aberracao_mestica.htm
http://www.nacaomestica.org/la_kabengele_munanga_e_a_aberracao_mestica.htm
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ADICHIE, Chimananda. “O perigo da história única”. Depoimento. 
https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc. 
 

Exercício prático – Registro pessoal de estereótipos 
 

10. Raça, racismo e políticas da diferença. 
TELLES, Edward. 2012 (2004). “Da democracia racial à ação 
afirmativa”, cp. 3. Em: O significado da raça na sociedade brasileira. 
Versão divulgada na internet em Agosto de 2012, pp. 20-64. 
MACEDO, Elisabeth. 2006. Por uma política da diferença. Cadernos 
de Pesquisa, vol. 36, num. 128, pp. 327-356.  
 

Exibição do documentário etnográfico: 
Trançando histórias: cabelos, trajetórias e identidades. Direção e 
produção: FAU, Sthépanie; RODRIGUES, Marisa; SANCHEZ, Nahuel; 

SANTANA, Igor; SILVEIRA, Paulo da; QUIÑONEZ, Oscar. 2013, 21 
min. 
 

11. Diversidade religiosa, cultura e espaço público 
GIUMBELLI, Emerson. 2010. A religião nos limites da simples 

educação: Notas sobre livros didáticos e orientações curriculares de 
ensino religioso. Revista de Antropologia, vol. 53, num. 1, pp. 39-78. 
MIRANDA, Ana Paula e Boris Maia. 2014. Ensinar religião ou falar de 

religião? Controvérsias em escolas públicas do Rio de Janeiro. Revista 
Teias, vol. 14, num. 36, pp. 80-97. 

ALMEIDA, Ronaldo e Paula Montero. 2001. Trânsito religioso no 
Brasil. São Paulo em perspectiva, 15(3), pp. 92-101. 

 
Laicidade, religiosidade e espaço público – Professora convidada, Eva 
Scheliga (DEAN/UFPR) 

 
12. Prova teórica. 

 
Gênero e diversidade 
 

13. Sexo e dispositivos 
MEAD, Margaret. Sexo e temperamento em três sociedades primitivas. 

São Paulo: Ed. Perspectiva (fragmento a definir).  
ARÁN, Marcia. 2009. A psicanálise e o dispositivo da diferença sexual. 
Revista de Estudos Feministas, num. 17, vol. 3, pp. 653-673. 

 
Notícias: 

LIMA, Jonathas. 2016. “Mesmo derrotado no legislativo, MEC insiste 
em promover ensino de ‘ideologia de gênero’ ”. Gazeta do Povo, 12 de 

fevereiro de 2016, 6 p. 
ABA. 2015. “Nota sobre a supressão de "gênero" e "orientação sexual" 
nos planos municipais, estaduais e nacional de educação”, 1p. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc
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14. Natureza, cultura (e algo mais) 
HARAWAY, Donna. 2004 (1991). ‘Gênero’ para um dicionário 
marxista: a política sexual de uma palavra. Cadernos Pagu, num. 22, 

pp. 201-246. 
MALUF, Sônia. 2002. Corporalidade e desejo: Tudo sobre minha mãe e 

o gênero na margem. Revista de estudos feministas, ano 10, primeiro 
semestre, pp. 143-153. 

 
Experiência de pesquisa do mestrando Alisson Algebrim (PPGA/UFPR). 
 

15. Apresentação dos Planos de Aula. 

 

Avaliação 
A avaliação consistirá em uma prova teórica (50% da nota final) e na 

elaboração de um plano de aula de tema livre (5-8 páginas) que 
demonstre conhecimento dos debates e conceitos estudados ao longo 
do curso (50% da nota final). Os planos de aula serão entregues 

impressos até o dia 24 de maio e apresentados oralmente no último 
seminário do curso. 
 
 
 

 

 

Miguel Carid Naveira 

_______________________________________  ________________________________________ 

  (Nome)           (Nome) 

 Professor responsável            Chefe de Departamento 


