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EMENTA  

Descolonização dos discursos sobre raça e etnia, através da investigação dos 
seus modos de efetivação ao longo da história. Políticas de 
embranquecimento, racismo estrutural, racismo institucional, eugenia e 
racismo epistêmico. Epistemicídio e descolonização epistemológica. 
Estadonação e estados plurinacionais, quilombos, quilombismo e processos 
de aquilombamento. Políticas de reconhecimento, políticas de reparação e 
ações afirmativas. Processos de resistência e reexistência de povos e corpos 
racializados e saberes ancestrais.  

 



OBJETIVOS  

• Compreender o imperativo da descolonização para a construção de uma 
educação para o diálogo intercultural;  

• Identificar a construção colonial dos discursos sobre raça e etnia 
articulados com uma compreensão da colonização como processo  
civilizatório;  

• Identificar os vínculos entre Estado-nação e políticas de 
embranquecimento, buscando alternativas de organização social;  

• Compreender a discussão das ações afirmativas enquanto políticas de 
reconhecimento e reparação no âmbito de um projeto de descolonização 
de nossas práticas pedagógicas;  

• Resgatar e valorizar saberes ancestrais de povos colonizados tendo em 
vista a construção de pedagogias interculturais;   

• Identificar práticas de resistência e reexistência de povos e corpos 

racializados.  

METODOLOGIA   
Aulas expositivas; seminários; leituras; pesquisas etc.  

SISTEMA DE AVALIAÇÃO  
Possibilidades avaliativas: presença e participação, provas, trabalhos em 
grupos, seminários, elaboração de ensaios, relatórios, trabalho de campo, 
artigos, apresentações artísticas etc.  
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