
 
 

PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
II.EMENTA 
 
Inserção, acompanhamento e compreensão das práticas profissionais da psicologia em 
diferentes campos de atuação. Planejamento, execução e avaliação de intervenções 
individuais e grupais. Conceitos Iniciais sobre raça e etnia. O olhar da Psicologia sobre 
Relações Étnico-Raciais. Racismo, História e Ideologia. Identidade e Identificações 
(Negritude, Branquitude, Indianismo e Mestiçagem).  Epistemologias Afrocentradas e 
Descoloniais. Movimentos sociais e políticas públicas de ações afirmativas. Efeitos 
Psicossociais do Racismo. Intervenção Psicossocial para promoção da igualdade 
étnico-racial. Sustentabilidade e populações tradicionais. 

 
III. OBJETIVOS  
Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 
 

● Analisar criticamente a formação étnico-racial da sociedade brasileira; 
● Analisar criticamente as contribuições históricas da Psicologia nas relações raciais 

brasileiras; 
● Compreender os impactos do racismo nos modos de subjetivação; 
● Identificar conceitos, problemáticas, instrumentos e possibilidades de intervenção 

psicossocial para promoção da igualdade étnico-racial; 
● Saúde, Escola, trabalho e Organizações Sociais. 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
 

Unidade 1  
● Breve Introdução a história do sistema escravagista, abolição e a criação da ideia de 

raça no ocidente.  
● Noções básicas dos conceitos raça, racialização e etnia.  
● As classificações Raciais Brasileiras. Funcionamento do racismo anti-negro e 

anti-indígena no Brasil contemporâneo. 
 
Unidade 2 

● História da produção de conhecimento psicológico e relações étnicos raciais.  
● Raça e Racismo na constituição do sujeito (Negritude, Branquitude e Mestiçagem). 

 
Unidade 3  

● Apresentações de trabalho sobre Intervenção Psicossocial para promoção da 
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igualdade étnico-racial.  
● Saúde, Escola, trabalho e Organizações Sociais. 
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