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DISCIPLINA OPTATIVA TEMÁTICA DA UNIVERSIDADE  
 

. 
Título da Disciplina: Racismos e diversidades culturais no mundo/pluriverso contemporâneo 
Professor(a) Responsável (somente um): Lucia Helena Vitalli Rangel 
Departamento:Ciências Sociais 
Faculdade:Ciências Sociais 
E-mail para contato: lurangel@pucsp.br 
Marcar com um X o número de créditos proposto para a disciplina apresentada (somente uma 
alternativa):  
( X  ) 3 créditos (54 horas) 
(   ) 2 créditos (38 horas) 

Modalidade:  ( X ) presencial                              (   ) híbrida                        (   ) online 
No caso de híbrida e online, indicar os recursos necessários: plataforma, materiais 
multimidiáticos, etc 
Marcar com um X o turno de oferecimento da disciplina apresentada (somente uma alternativa):  

Dia de Oferecimento: QUINTA-FEIRA 
Matutino (   ) 
2 créditos: 11h05 às 12h45 
3 créditos: 10h15 às 12h45 

Noturno (X   ) 
2 créditos: 18h50 às 20h30  
3 créditos: 18h50 às 21h20 

 
EMENTA E OBJETIVOS  

Compreender as formas do racismo e da diversidade de culturas na realidade contemporânea, 
plural e multifacetada, cenário de conflitos, desigualdades e negação de direitos, isto é, no 
pluriverso. 
No decorrer das aulas serão identificadas as situações mais agudas de expressões racistas até 
as mais escamoteadas que negam o racismo e a dicriminação. Como afirmou Lélia Gonzales: 
“A gente não nasce negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel e que se 
desenvolve pela vida da gente afora. Aí entra a questão da identidade que você construindo”. 
“Então para mim, uma pessoa negra que tem consciência de sua negritude está na luta contra 
o racismo”. (entrevista de 1988) Esta afirmação é o ponto de reflexão fundamental para 
pensar a realidade brasileira (e latino-americana), na qual se carregam tantas negações, como 
as dos povos indígenas e de tantas outras categorias sociais excluídas. 
Serão analisadas as expressões a respeito dos povos negros e indígenas e as manifestações de 
racismo e discriminação no âmbito de algumas realidades, delimitadas pelos continentes 
americano e africano. A partir das cartas internacionais sobre racismo e diversidade cultural 
(UNESCO, ONU, OIT) e legislações nacionais, pretende-se refletir sobre as identidades e 
descontinuidades na atualidade. 
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METODOLOGIA  
As aulas serão desenvolvidas em forma expositiva e dialogada. Os alunos deverão escolher, em 
grupo, situações concretas a serem pesquisadas e analisadas. Também deverão escolher uma 
carta internacional para aprofundar a análise. Estas duas atividades serão socializadas em sala de 
aula. 
 
AVALIAÇÃO   
Os alunos serão avaliados pelos trabalhos de pesquisa e exposição sobre as cartas internacionais, 
por sua participação em sala de aula em função das leituras e mais uma reflexão escrita a partir 
da projeção do filme “Um herói do nosso tempo”, dirigido e escrito Radu Milhaileanu. 
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