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PLANO DE ENSINO 
 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Pedagogia a Distância 

Departamento: Departamento de Pedagogia a Distância 

Disciplina: Educação e Multiculturalidade Código: EDMU 

Carga Horária: 54h Créditos: 3 

 
II - EMENTA 

 
A reflexão sobre a diversidade étnico-cultural e suas implicações na sociedade e na 
organização escolar Análise dos rituais pedagógicos que fundamentam a exclusão 
racial e social nos sistemas de ensino A fala e o silêncio da escola, do professor e da 
criança sobre discriminação e racismo. Alternativas para a análise e intervenção 
educativa, centradas na valorização da diversidade étnico-cultural e na promoção do 
diálogo entre os diferentes sistemas culturais. 
 

 

III- OBJETIVO GERAL 

 
Refletir sobre a diversidade étnico-cultural e suas implicações na sociedade e na 
organização escolar, visando buscar alternativas para a análise e intervenção 
educativa centradas na valorização dos diferentes sistemas culturais. 
 

 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Refletir sobre a diversidade étnico-cultural e suas implicações na sociedade e 
na organização escolar. 

 Analisar os rituais pedagógicos que fundamentam a exclusão racial, cultural e 
social nos sistemas de ensino. 

 Discutir questões relacionadas à fala e ao silêncio da escola, do professor e da 
criança sobre discriminação e racismo. 

 Apresentar os fundamentos epistemológicos para o debate do multiculturalismo. 

 Discutir a emergência do debate multicultural e suas tendências teóricas e 
políticas. 

 Apresentar formas discursivas e linguagens na perspectiva multiculturalista. 
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 Questionar a forma como identidades e saberes foram legitimados em 
contextos monoculturais. 

 Discutir a importância do estudo sobre as práticas discursivas, narrativas e 
linguagem para refletir sobre o racismo e a discriminação. 

 Conhecer o movimento em prol da incorporação da multiculturalidade na 
Educação. 

 Discutir as questões da linguagem, das identidades e da cultura na formação 
dos professores.  

 Conhecer as políticas públicas educacionais voltadas à promoção do diálogo 
entre os diferentes sistemas culturais. 

 Apresentar alternativas para a análise e intervenção educativa centradas na 
valorização da diversidade étnico-cultural e na promoção do diálogo entre os 
diferentes sistemas culturais. 

 

 

V – PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
1- Introduzindo a discussão: o perigo da “história única” 
Seção 1- Por Uma Visão Multicultural: “O Perigo da História Única” 
Seção 2- Tendências Teóricas do Multiculturalismo: Estudos Culturais e Pós-Coloniais 
Seção 3- Multiculturalismos: Significados e Emergências 
 
2- Fala e Silêncio: fala, discurso e múltiplas identidades 
Seção 1- Linguagem e discurso como formas de poder: colonização, homogeneização 
e produção do sujeito colonial. 
Seção 2- Discurso, formação de identidades e legitimação cultural: colonialismo do 
poder, do saber e do ser. 
Seção 3- Discurso multicultural como prática descolonizadora. 
 
3- Multiculturalismo e Educação: desafios para o novo milênio 
Seção 1- Debates multiculturais na Educação  
Seção 2-Teoria e prática pedagógica multicultural 
Seção 3- Linguagem, identidades e cultura na formação de professores  
 
4- Multiculturalismo no Brasil: práticas, formação docente e intervanções 
educativas 
Seção 1- Produção sócio-histórica da exclusão escolar no Brasil 
Seção 2- Políticas Públicas educacionais, ação afirmativa e multiculturalismo no Brasil 
Seção 3- Pluralidade cultural como tema transversal: desafios e possibilidades para a 
educação das relações étnico-raciais 
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VI – METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Atividades  Conteúdo Metodologia 

1° encontro com alunos 
(webconferência 1) 

Caderno Pedagógico e 
Moodle 

Apresentação da 
Disciplina e do Caderno 

Pedagógico. 
Estudo dos capítulos 1 e 2. 

 

Mediação das atividades de 
aprendizagem 

Caderno Pedagógico e 
Moodle 

Mediação das atividades 
de aprendizagem no 

Moodle e orientações para 
para a atividade de 
aprendizagem com 

acompanhamento do 
professor da disciplina. 

 

Plantão pedagógico e tira 
dúvidas 

 

Moodle Encontros síncronos e 
assíncronos no Moodle 

(fórum, tira-dúvidas, chat) 
e atendimento na linha 

0800 645 7400 visando o 
esclarecimento de dúvidas 

sobre a disciplina. 
Orientações para o 
trabalho final, com 

acompanhamento do 
professor da disciplina. 

 

2° encontro com alunos 
(webconferência 2) 

 

Caderno Pedagógico Revisão do conteúdo do 
caderno pedagógico, com 

o objetivo de sanar as 
dúvidas centrais da 

disciplina. 
Estudo dos capítulos 3 e 4. 

 

Avaliação 
 
 

Caderno Pedagógico Entrega do trabalho final e 
das atividades no Moodle 

e realização da prova 
presencial. 
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VII- AVALIAÇÃO 

Os alunos deverão realizar as seguintes atividades de aprendizagem: 
1. Atividades e exercícios 
2. Trabalho final  
3. Autoavaliação 
4. Prova Presencial 
5. Exame final (quando o aluno não alcançar a Média Semestral-MS para aprovação 

direta). 

A avaliação deverá considerar o princípio formativo e efetivar-se-á através dos 
seguintes instrumentos de registros: 

(PR) = nota da prova escrita presencial de caráter individual (peso 5) 

(TF) = nota do trabalho final individual e/ou em grupo (peso 2) 

(AVT) = nota da avaliação do professor da disciplina e do tutor (peso 2) 

(AVA) = nota da autoavaliação (peso 1) 

A Média Semestral (MS) será definida pela seguinte fórmula: MS = (5xPR + 2xTF + 

2xAVT + AVA)/10 

Observação importante:  O Art. 147 do Regimento Geral da UDESC define que “A 
avaliação do aproveitamento é feita pelo professor e expressa numericamente em 
escala de 0 (zero) a 10 (dez), do seguinte modo: 

I - é considerado aprovado o aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 
(sete vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento); 

II - o aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatoriamente, 
em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e 
o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 
(cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento).” 
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MCLAREN, P. e GIROUX, H. Escrevendo das margens: geografias de identidade, 
pedagogia e poder. In: MCLAREN, P. Multiculturalismo revolucionário: pedagogia 
do dissenso para o novo milênio. Porto Alegre: ed. ArtMed, 2000. 
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade 
nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: Autentica, 2004. 
PANSINI, Flávia e NENEVÉ, Miguel. Educação multicultural e formação docente. 
Revista Currículo sem Fronteiras, v.8, n.1, pp.31-48, Jan/Jun 2008. 
QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: La 
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciências sociales. Perspectivas 
latinoamericanas. Edgardo Lander (org).Caracas: Ediciones FACES/UCV, 1993. 
REIS, Marilise Luiza Martins dos. Diáspora como movimento social: políticas de 
combate do racismo numa perspectiva transnacional. Tese (Doutorado em 
Sociologia Política – Movimentos Sociais, participação e democracia). Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia Política, Universidade Federal de Santa Catarina, SC, 
2012. 
SHOHAT, Ella & STAM, Robert. Crítica da imagem eurocêntrica: ulticulturalismo e 
representação. São Paulo: Cosac e Nahif, 2006. 
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Estudos Culturais, Educação e Pedagogia.  Revista Brasileira de Educação, nº 23, 
RJ, 2003.  
HALL, Stuart. A identidade cultural na pos-modernidade. Rio de Janeiro DP&A 
1998. 
LEITE, Ilka Boaventura. Negros no sul do Brasil : invisibilidade e territorialidade. 
Florianopolis: Letras Contemporaneas, 1996. 
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Fundação Cultural Palmares, 2007. 

SANTOS, A. Sales, CAVALLEIRO, Eliane, BARBOSA, M. I. da Silva, RIBEIRO, M. 
Ações Afirmativas: polêmicas e possibilidades sobre igualdade racial e o papel 
do estado. Revistas de Estudos Feministas. Vol 16, nº 3 Florianópolis, 2008. 

SILVA. Ana Célia da. Desconstruindo o racismo no livro didático. Salvador: 
EDUFBA?CEAO, 2001. 

SILVA. Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade: Uma introdução às teorias 
do currículo. 2ª Ed. BH: Autentica, 2007. 

 

 

 

 

 


