
CURSO GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA

1

FORmaçãO de PROFeSSORaS/eS em GÊNERO, SExuALIDADE, ORIENtAçãO SExuAL E RELAçõES ÉtNICO-RACIAIS

Ministério 
da Educação

Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres

Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial

mÓdULO 4 - ReLaçõeS ÉtniCO-RaCiaiS | Unidade 1 

BiBLiOGRaFia
aLBeRti, Verena & amÍLCaR, araújo Pereira (orgs.). “Histórias do movimento negro no Brasil”. in: Depoimentos 

ao CPDOC. Rio de Janeiro: CnPq, FaPeRJ, FGV e editora Pallas, 2007. Oferece uma olhar amplo e plural do 

movimento negro, por meio do depoimento dos próprios militantes.

andRade, Rosa maria t. & FOnSeCa, eduardo. Aprovados! Cursinho pré-vestibular e população negra. São Paulo: 

Selo negro, 2002.

aRRUti, José maurício a. A emergência dos remanescentes: notas para o diálogo entre indígenas e quilombolas. 

Mana - Estudos de antropologia social, Rio de Janeiro, n.3/2, p.7-38, out. 1997. disponível em: http://www.scielo.

br/pdf/mana/v3n2/2439.pdf 

aRRUti, José maurício. O reencantamento do mundo - Trama histórica e arranjos territoriais Pankararu. Rio de 

Janeiro: PPGaS/museu nacional - UFRJ, 1996.

aZeVedO, Célia m.m. de. Onda negra medo branco: o negro no imaginário das elites, século XIX. Rio de Janeiro: 

Paz e terra, 1978.

BantOn, michael. A idéia de raça. Lisboa: edições 70, 1979.

BentO, maria aparecida da Silva. Psicologia social do racismo. Petrópolis: Vozes, 2002.

CaRVaLHO, José Jorge. Inclusão étnica e racial no Brasil - a questão das cotas no Ensino Superior. São Paulo: 

attar editorial, 2005. 

damatta, Roberto. Relativizando: uma introdução à Antropologia Social. Petrópolis: Vozes, 1981.

diCiOnÁRiO de CiÊnCiaS SOCiaiS. 2.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1987 .

emeRSOn, Renato & LOBatO, Fátima. Ações Afirmativas. Políticas públicas contra as desigualdades raciais. Rio 

de Janeiro: dP&a, 2003b.

FeRnandeS, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Ática, vols.1 e 2, 1978.

GOmeS, nilma Lino. A mulher negra que vi de perto. Belo Horizonte: mazza, 1995.

GOnZaLeS, Lélia & HaSenBaLG, Carlos. Lugar de negro. Rio de Janeiro: marco Zero, 1982.

GUimaRãeS, antônio S. Classes, raças e democracia. São Paulo: editora 34, 2002.

GUimaRãeS, antônio Sérgio & HUntLeY, Lynn (orgs.). Tirando a máscara – Ensaios sobre o racismo no Brasil. São 

Paulo: Paz e terra, 2000. Coletânea de artigos que traz uma visão ampla e plural da questão racial no Brasil. 

HOBSBaWn, eric. a era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 

1995.

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%http://www.scielo.br/pdf/mana/v3n2/2439.pdf
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%http://www.scielo.br/pdf/mana/v3n2/2439.pdf


CURSO GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA

2

FORmaçãO de PROFeSSORaS/eS em GÊNERO, SExuALIDADE, ORIENtAçãO SExuAL E RELAçõES ÉtNICO-RACIAIS

Ministério 
da Educação

Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres

Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial

Leite, miriam moreira. A condição feminina no Rio de Janeiro; século XIX. Coleção Estudos Históricos. São Paulo: 

Hucitec, 1981.

LÉVi-StRaUSS, Claude. Raça e história. Coleção Os Pensadores. vol. L. São Paulo: abril Cultural, 1976.

mOURa, Clóvis. O negro: de bom escravo a mau cidadão? Rio de Janeiro: Conquista, 1977. 
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SHOHat, ella & Stam, Robert. Crítica da imagem eurocêntrica – multiculturalismo e representação. São Paulo: 

Cosac naify, 2006.

SHWaRCZ, Lilia moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-1930). 

São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

SiLVa, Francisco C. t da (org.). O século sombrio. Rio de Janeiro: ed. Campus-elsevier, 2004.

Sugerimos que você acesse o site do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu (Unicamp) www.unicamp.br/pagu/

cadernos_pagu.htm. Os Cadernos Pagu trazem vários artigos sobre gênero e raça. aqui, indicamos alguns para 

aprofundar os temas abordados nos textos: 

CaRVaLHO, marília Pinto de. “O fracasso escolar de meninos e meninas: articulações entre gênero e cor/raça”. 

Cad. Pagu, n.22, p.247-290, jun. 2004.

dOminGUeS, Petrônio. “Frentenegrinas: notas de um capítulo da participação feminina na história da luta anti-

racista no Brasil”. Cad. Pagu, n.28, p.345-374, jun. 2007.

Vídeos e Filmes

Abolição (Brasil, 1988). diretor e roteirista Zózimo Bulbul, Produção momento Filmes.  documentário sobre o 

centenário da libertação dos escravos. O filme faz um profundo inventário da história do negro brasileiro e de 

seus dilemas.

Brava gente brasileira (Brasil, 2000). Direção de Lúcia Murat. A ficção passa-se no atual Mato Grosso do Sul, 

quando no final do século XVIII um grupo de portugueses designados para fazer um levantamento topográfico 

na região do Pantanal envolve-se no estupro de índias da tribo Kadiwéus. No filme, a diretora focaliza o conflito 

cultural entre brancos (colonizadores) e nativos (colonizados), tendo como tema principal a dificuldade de 

compreensão cultural. 
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Distraída para a morte (Brasil, 2001). de Jeferson dee, Super Filmes e trama Filmes. Jovens negros gravitam 

numa cidade que não lhes dá a menor chance

Ganga Zumba (Brasil, 1964). de Cacá diegues. em torno de 1650, um grupo de escravos rebela-se num engenho 

de Pernambuco e ruma para o Quilombo dos Palmares, onde uma nação de ex-escravos fugidos resiste ao cerco 

colonial. entre eles está Ganga Zumba, príncipe africano e futuro líder de Palmares durante muitos anos. mais 

tarde, seu herdeiro e afilhado, Zumbi, contestará as idéias conciliatórias de Ganga Zumba, enfrentando o maior 

exército jamais visto na história colonial brasileira. inspirado nos livros de João Felício dos Santos (Ganga Zumba) 

e décio de Freitas (Palmares).

Links importantes

SePPiR - www.presidencia.gov.br/seppir/

Fundação Palmares - www.palmares.gov.br

FUnai - www.funai.gov.br

SeCad/meC - www.secad.to.gov.br/conheca_a_secad/index.jsp
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