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Ementa de Disciplina 2021/1: 

 

Disciplina: Raça, Ciência e Sociedade no Brasil 

Código: COC-133M / COC-134D 

Curso: Mestrado/Doutorado 

Status: Eletiva 

Professor responsável: Marcos Chor Maio (COC/FIOCRUZ) 

Professores convidados: 

Daniela Vieira dos Santos (DCS-UEL),  

Juliana Manzoni (Pós-doutora/PPGHCS/COC/Fiocruz), 

Lorenna Ribeiro Zem El-Dine (Bolsista recém-doutora, Depes-

COC/Fiocruz),  

Luiz Otávio Ferreira (PPGHCS/COC/Fiocruz),  

Márcia Lima (PPGS/USP-CEBRAP),  

Ricardo Ventura Santos (MN-ENSP/FIOCRUZ),  

Robert Wegner (PPGHCS/COC/Fiocruz),  

Tania Salgado Pimenta (PPGHCS/COC/Fiocruz),  

Thiago da Costa Lopes (Fiocruz) e  

Vanderlei Souza (UNICENTRO) 

Carga horária: 120hs         

Créditos: 04 

Dia/Horário: Terças-feiras - 13:30-17:00h 

Início do curso: 16 de março 

Local das aulas:  

 

Justificativa: Raça tem sido um tema central para as ciências sociais desde longa data, pelo 

que representa enquanto constelação de categorias cognitivas e ideológicas e pela sua 

relevância na explicação dos processos socioculturais. Ainda que persistindo através do 

tempo, aconteceram mudanças significativas em sua definição e no seu peso explicativo. 

No passado, raça já se constituiu em um dos mais importantes eixos norteadores nos debates 

tanto sobre as características biológicas como socioculturais da espécie humana. 

Posteriormente, tendeu a ser criticado e abandonado, em particular pelas ciências 

biológicas, passando também por revisões significativas nas ciências sociais. Não obstante, 

persiste como conceito socioantropológico de fundamental importância na vida cotidiana, 

no plano das relações econômicas, sociais, culturais e políticas. Tendo como referência essa 

longa e complexa trajetória conceitual, o objetivo da disciplina é explorar os enfoques mais 
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representativos a respeito do conceito de raça, do final do século XIX até o início do século 

XXI. Especial atenção será dedicada à sociedade brasileira, quando se abordará a íntima e 

recorrente associação entre raça, ciência, intelectuais, cientistas e nação. Não menos 

importante, será o estudo das íntimas relações entre o conceito de raça, em seus vários 

matizes, e a gênese/ desenvolvimento das ciências sociais no Brasil. Caberá ainda examinar 

ao longo do curso as pesquisas realizadas em período recente sobre os usos sociais da 

genética nas interfaces entre raça, genes, construção de identidades coletivas, história e 

interpretações do Brasil.  

Procedimentos metodológicos: A disciplina está organizada em sessões nas quais serão 

debatidos textos indicados no programa e lidos previamente. Além de participarem das 

discussões ao longo de todas as aulas, cada pós-graduando ficará responsável por se 

aprofundar e expor determinado texto específico de, pelo menos, uma das sessões.  

Avaliação: Participação nas discussões ao longo das aulas e elaboração de um trabalho 

final por escrito. A proposta do trabalho final é a de que o/a pós-graduando/a reflita sobre 

os textos, conceitos, teorias e questões trabalhados no curso e os utilize para analisar um 

objeto empírico de pesquisa que contemple as relações entre raça, ciência e sociedade no 

Brasil, de preferência ligado à sua dissertação ou tese. 

 

Critérios de avaliação: Presença e participação em aula (20%); apresentação de seminários (30%); 

trabalho final (50%) articulando temas abordados durante disciplina. 
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*A bibliografia completa, assim como os módulos do curso, será fornecida no primeiro dia de aula. 
 


