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Ementa:  

A pergunta que 'suleia' a caminhada do curso e procura estender as fronteiras da 

Antropologia é a seguinte: 

Por quê, mesmo não existindo os pressupostos biológicos, as narrativas 

raciais que a ideologia da branquitude pressupõem, operam, poderosamente, na 

regulação de percepções, sentimentos, comportamentos, práticas cotidianas na vida 

ordinária e em instituições publicas e privadas e ainda promovem desigualdades entre 

diferentes grupos humanos? 

Com esta indagação a proposta do curso aparece como a busca um mapeamento 

da discussão sobre hierarquia, poder e simbolismo no Brasil e os processos narrativos 

de dissimulação e blindagem cognitiva, a partir da chave da ritualização dos privilégios 

raciais. O curso se voltará para a leitura e discussão de recentes pesquisas sobre o tema 

nas ciências sociais, comunicação e psicologia social brasileiras, de países latinos e 

anglo-americanos. Também a prorpia literatura mais canônica sobre o debate. 

Os objetivos esperados:  

(1: específico) alcançar um mapeamento cognitivo, mínimo, que permita 

compreender a produção da identidade branca, sua articulação aos valores de 

branquitude, seus simbolismos na construção da idéia e pressupostos de raça como 

figuração da exclusão, produção de privilégios e das subjetividades dos sujeitos 

entendidos como brancos;  

(2: geral) desenvolver a articulação do pensamento da antropológico hegemônico 

à uma reflexão crítica de sua ontologia política de modo que nos permitamos a enação 

de novas formas de vida e novas epistemes. 
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