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PLANO DE CURSO 

 

Disciplina: Direitos Humanos e Diversidades Sócio-Étnico-Culturais 

Docente Responsável pela Disciplina: Prof. Dr. Fabio Rychecki Hecktheuer 

Ano e Semestre Letivo: 2021/2    Período: Eletiva 

Carga Horária: 40 H/A      Dias e Horário: sextas-feiras das 10:30 as 12:10 

Apresentação: A presente reflexão sempre foi e será importante. Atualmente ainda mais, no sentido de podermos 

estar compreendendo o respeito à pluralidade no mundo globalizado que hoje estamos vivendo, por meio da proposta 

da diversidade cultural dos direitos humanos e da educação na sociedade contemporânea, de forma especial nessa 

disciplina da Educação Física e do futuro profissional dessa área do conhecimento e atuação. Diante desse contexto, 

indaga-se: de que forma os direitos humanos, por intermédio da diversidade cultural e da educação, podem assegurar 

o respeito às diferenças e a cultura de cada sociedade em um mundo globalizado? Para responder essa pergunta 

fundamental, nosso estudo será refletido e discutido em várias etapas, mas principalmente em duas: numa primeira, 

buscaremos construir com os acadêmicos em sala de aula e leituras complementares, um estudo sobre o processo de 

globalização e a homogenia social, para na segunda etapa, compreender os direitos e a diferença enquanto 

necessidade da educação e, também, da Educação Física em Direitos Humanos especialmente em um cenário 

marcado pela globalização.  

 

Ementa: Direitos Humanos. Responsabilidades Individuais e Coletivas no exercício da cidadania. Respeito aos 

Direitos Legais e valorização da Identidade. Igualdade e Dignidade humana. Brasil: sociedade multicultural e 

pluriétnica. Reconhecimento, valorização e respeito da diversidade. Relações étnico sociais. Diversidade e 

pluralidade Cultural no Brasil. Construção da Expressão Artística no Brasil. Manifestações culturais dos povos 

indígenas. História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 

africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas. 

 

Objetivos 

 Geral:  

Promover reflexões e aplicações pedagógicas entre a educação física e os direitos humanos e diversidades 

sócio-étnico-culturais. 

 

 Específicos: 

Que os acadêmicos ao final da disciplina sejam capazes de: 

 

 Estimular nos alunos o desenvolvimento do raciocínio sobre  direitos humanos e diversidades sócio-étnico- 

culturais e de uma postura crítica diante da sociedade contemporânea; 

 Contribuir para uma formação humanística, científica e social, relacionando a formação do futuro 

profissional da  educação física com sua intervenção na realidade social, sublinhando o pano de fundo da 

referida disciplina; 

 Contextualizar e aprofundar os conceitos básicos referentes ao tema da disciplina (Direitos Humanos, 

Diversidade, Cultura, Dignidade Humana, Identidade etc); 

 Apresentar os instrumentais teóricos e metodológicos dos autores que hoje desenvolve as temáticas em 

questão na disciplina proposta, com reflexão e discussão de artigos atualizados sobre o tema.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

UNIDADE I - Direitos Humanos e a Diversidade: 

1.1. – Direitos Humanos, a Cultura e diversidade cultural; 

1.2 - Etnocentrismo, estereótipo e preconceito;  

1.3 - A dinâmica cultural, o respeito e a valorização da diversidade e da participação juvenil nas políticas 

públicas. 

 

UNIDADE II –  Gênero: 
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2.1 - Gênero - um conceito importante para o conhecimento do mundo social; 

2.2 -  A importância dos movimentos sociais na luta contra as desigualdades de gênero; 

2.3   Gênero no cotidiano escolar. 

 

UNIDADE III  – Sexualidades: 

3.1 – Dimensão conceitual, diversidade, discriminação; 

3.2 – Sexualidade, direitos e educação; 

3.3 – Sexualidade no cotidiano escolar, gravidez na adolescência e relações intergeracionais. 

 

UNIDADE IV - Relações Étnico-Raciais 

4.1 - Construção histórica do racismo; 

4.2 - Desigualdade racial; 

4.3 - Igualdade étnico-racial se aprende na escola. 

 

 

Procedimentos  Metodológicos e Estratégias de Ensino: As aulas serão ministradas através de diversas técnicas de 

ensino, dentre elas: aulas expositivas didáticas dialogadas, estudos de texto e respectivos fichamentos, dinâmica de 

estudos e/ou  trabalhos em grupo e individuais, produção de texto, seminários e debates, assim como relatórios de 

leitura individual,  neste primeiro momento de forma remota por meio da plataforma google meet. E, por fim, para 

estabelecer uma relação teoria/prática: serão realizadas atividades práticas individuas, em face a pandeiam e os 

acadêmicos não poderem encontrar-se e relacionar-se como ocorre em atividades eminentemente presenciais, será 

necessário com mais rigor que cada acadêmico produza relatórios de cada unidade trabalhada em cada um dos 

encontros realizados, fazendo sempre uma referência de quão importante são os aspectos históricos e sociais para 

analisar o presente e projetar o futuro da sociedade e o que esses podem nos ajudar para sermos melhores cidadãos e 

futuros profissionais. 

 

Avaliação: Para a avaliação da aprendizagem será analisada a capacidade argumentativa da/o aluna/o e sua 

independência na perspectiva crítico-reflexiva construída no decorrer da disciplina. 

Para a obtenção da nota final, proceder-se-á a somatória de duas avaliações, uma durante o curso inteiro de junho a 

outubro de 2021, que consistirá das atividades diárias dos encontros semanais, por meio de sua participação nas aulas 

e seminários, o acadêmico irá construir seu próprio conhecimento e entendimento a respeito dos conteúdos 

propostos, formalmente por meio da participação oral em sala de aula e resenhas ou resumos/críticos, neste sentindo 

terá um pontuação com peso de 0 (zero) a 7 (sete pontos); Na segunda avaliação, o mesmo deverá participar como 

protagonista em um dos seminários na condução e apresentação de um dos artigos e/ou referências propostos no 

percurso do semestre, com o objeto final de realizar uma síntese do aprendido a partir das experiências e conteúdos 

trabalhados durante o semestre e no aprofundamento do texto de seu seminário, sempre com o norte em buscar a 

aplicabilidade entre a teoria e a pratica, esta avaliação irá corresponder uma pontuação de 0 (zero) a 3 (três), que 

somado com a primeira avaliação corresponderá a média final e individual de cada avaliado no semestre na referida 

disciplina.  

 

CRONOGRAMAS DAS AULAS: MODULO I 

DIAS 

/MÊS 

N° DE AULAS ASSUNTO 

25/06/21 02 AULAS  Dinâmica de Apresentação da turma.  Apresentação 

da Disciplina e do Conteúdo Programático. 

Globalização e as consequências no que tange ao 

humano. Apresentação do conceito de direitos 

humanos. Apresentar relação entre direitos humanos, 

sustentabilidade, vulnerabilidade e racismo. Conceito 

de raça e etnia. Cultura afro-brasileira. Apresentar 

alguns conceitos essenciais para o estudo da 

diversidade: cultura, diversidade cultural, 

02/07/21 02 AULAS 

09/07/21 02 AULAS 

16/07/21 02 AULAS 

17/07/21 02 AULAS 

file://metodológicos
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etnocentrismo, estereótipo, preconceito, 

discriminação, respeito e valorização da diversidade, 

entre outros. Esses conceitos fornecem o instrumental 

analítico básico para abordar as temáticas de gênero, 

sexualidade e relações étnico-raciais na escola, que 

serão tratadas nos próximos eixos. Assim como 

aprofundar sobre as questões dos direitos humanos. 

5 DATAS 10 AULAS TOTAL 

MODULO II 

DIAS 

/MÊS 

N° DE AULAS ASSUNTO 

23/07/21 02 AULAS Gênero: um conceito importante para o conhecimento 

do mundo social, Perceber o padrão de sexualidade 

considerado natural como construção histórico-

cultural; Compreender que a sexualidade de uma 

pessoa está em permanente construção, na qual 

influenciam múltiplos fatores e relações; 

compreender o papel que instituições sociais como a 

família e a escola podem adotar na construção da 

sexualidade e no reconhecimento ou no 

estranhamento dessa diversidade; compreender a 

complexidade das relações entre sexo anatômico, 

identidade de gênero e orientação sexual; entender as 

dimensões pública e privada das questões sexuais; 

reconhecer as diferenças sexuais como elementos da 

diversidade humana às quais se relacionam direitos 

garantidos por documentos legais e direitos ainda a 

serem conquistados; refletir não só sobre os 

preconceitos em relação às identidades de gênero e 

sexual, como também sobre os que combinam essas 

classificações com outras (como raça/etnia e classe 

social), agravando a discriminação que incide sobre 

as pessoas consideradas hierarquicamente inferiores 

dentro dessas categorias. A importância dos 

movimentos sociais na luta contra as desigualdades 

de gênero, refletir sobre a hierarquia de gênero em 

nossa sociedade e as discriminações a que ela 

conduz; discutir como vários movimentos sociais, 

entre eles o movimento feminista, lutam pela defesa 

de direitos iguais para homens e mulheres na 

tentativa de combater as desigualdades de gênero;  

compreender a violência de gênero (sexual, física, 

psicológica) e as situações de violência doméstica e 

escolar como expressões da assimetria de gênero;  

gênero no cotidiano escolar, analisar como as práticas 

de gênero estão presentes na escola e são 

constitutivas das interações entre alunos, alunas, 

professoras, professores, diretoras/es e 

coordenadoras/es pedagógicas/os, em sala de aula e 

no pátio; identificar e analisar situações do dia-a-dia 

na escola, considerando uma perspectiva de gênero; 

refletir sobre como as práticas escolares são 

30/07/21 02 AULAS 

06/08/21 02 AULAS 

13/08/21 02 AULAS 

14/08/21 02 AULAS 



                                                                     
NÚCLEO DE SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

construídas pelas relações de gênero e também como 

as relações de gênero constroem tais práticas; 

reconhecer a responsabilidade de educadoras e 

educadores pelas práticas através das quais a escola 

tanto mantém como transforma as relações de gênero, 

as percepções relacionadas à orientação sexual, à raça 

e à etnia. 

5 DATAS 10 AULAS TOTAL 

MÓDULO III 

DIAS 

/MÊS 

Nº DE AULAS ASSUNTO 

20/08/21 02 AULAS Sexualidade: dimensão conceitual, diversidade, 

discriminação. Perceber o padrão de sexualidade 

considerado natural como construção histórico-

cultural; compreender que a sexualidade de uma 

pessoa está em permanente construção, na qual 

influenciam múltiplos fatores e relações; 

compreender o papel que instituições sociais como a 

família e a escola podem adotar na construção da 

sexualidade e no reconhecimento ou no 

estranhamento dessa diversidade; compreender a 

complexidade das relações entre sexo anatômico, 

identidade de gênero e orientação sexual; entender as 

dimensões pública e privada das questões sexuais; 

reconhecer as diferenças sexuais como elementos da 

diversidade humana às quais se relacionam direitos 

garantidos por documentos legais e direitos ainda a 

serem conquistados; refletir não só sobre os 

preconceitos em relação às identidades de gênero e 

sexual, como também sobre os que combinam essas 

classificações com outras (como raça/etnia e classe 

social), agravando a discriminação que incide sobre 

as pessoas consideradas hierarquicamente inferiores 

dentro dessas categorias. Sexualidade, Direitos e 

Educação, questionar a norma heterossexual como 

27/08/21 02 AULAS 

03/09/21 02 AULAS 

10/09/21 02 AULAS 

11/09/21 02 AULAS 
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princípio estruturante da vida afetiva; analisar a 

produção do preconceito sexual nos distintos 

ambientes sociais, notadamente na escola; identificar 

e discutir as formas de homofobia relacionadas à 

orientação sexual; relacionar as formas de homofobia 

às hierarquias de gênero, raça/etnia e classe social; 

considerar criticamente o desenvolvimento da ideia 

de Direitos Sexuais e analisar as possíveis 

consequências da sua promulgação para a 

sexualidade dos/das jovens. Sexualidade no cotidiano 

escolar. Perceber o quanto jogos e brincadeiras na 

escola estão impregnados de significados sexuais e de 

gênero, ao mesmo tempo em que servem ao controle 

da sexualidade e das relações de gênero; discutir a 

educação sexual na escola; reconhecer que gênero e 

sexualidade, assim como raça/cor e etnia, são 

questões inerentemente públicas, que afloram 

constantemente nas relações cotidianas e de modo 

explícito ou oculto no currículo formal. 

05 DATAS  10 AULAS TOTAL 

MÓDULO IV 

DIAS 

/MÊS 

Nº DE AULAS ASSUNTO 

17/09/21 02 AULAS Construção Histórica do Racismo. Identificar ideias e 

contextos que têm sido historicamente hostis à 

diversidade étnico-racial; comparar criticamente dois 

contextos: (1) período da ideia de inexistência de 

qualquer diferença relevante entre as pessoas e (2) 

fase em que as diferenças foram reconhecidas. 

Desigualdade Racial. Analisar o peso que os 

estereótipos raciais têm na configuração do 

preconceito e da discriminação; relacionar a 

perpetuação das desigualdades aos processos 

discriminatórios; relacionar acesso à educação formal 

com melhoria de vida das pessoas; debater os efeitos 

da desigualdade racial na vida das pessoas; abordar 

na sua sala de aula, com segurança, o tema da 

desigualdade racial. Igualdade étnico-racial também 

se aprende na escola; identificar linguagens e 

conteúdos etnocêntricos, eurocêntricos, 

preconceituosos ou racistas nos currículos, nos livros 

didáticos, na escolha de datas comemorativas, na 

estrutura física da escola (lugares ocupados pelas/os 

alunas/os, funcionárias/os e familiares) e no conjunto 

de relações estabelecidas no espaço escolar; se sinta 

fortalecido/a para contribuir no sentido da efetivação 

de uma escola para todas/os, uma escola plural que 

respeite, valorize e promova a diversidade humana; 

utilize como parte dos seus materiais didáticos e 

como inspiração para o seu trabalho docente a 

legislação vigente sobre igualdade étnico-racial: Lei 

10.639/2003 e sua mais recente alteração (Lei 

24/09/21 02 AULAS 

01/10/21 02 AULAS  

08/10/21 02 AULAS 

15/10/21 02 AULAS 
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11.465/2005), bem como os referenciais curriculares 

para a diversidade, a exemplo do Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

(RCNEI). Assim como avaliações conforme previstas 

neste plano.  

5  DATAS 10 AULAS TOTAL 

DIAS N° AULAS TOTAL 

20 40 AULAS  O2 CRÉDITOS 

TOTAL GERAL 
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Obs: Este instrumento, como o próprio nome diz, é um PLANO e como tal foi preparado como um elemento norteador, porém a 

perspectiva na disciplina é construção do conhecimento objeto de estudo, conjuntamente professor e acadêmicos. No entanto, não 

se encerra o que está aqui delineado. Previamente, o professor titular da disciplina preparou o referido material, o que não impede 

de haver uma flexibilização, sobretudo no que tange a inclusão de novos temas e leituras para um maior entendimento do objeto 

em estudo. 

 

Porto Velho, 18 de junho de 2021. 

 

 

Prof. Dr. Fabio Rychecki Hecktheuer 

 

Aprovado pelo Conselho no DEF no dia: ..../...../2021                                   

 

Silvia Pinho 

Chefe do DEF/UNIR 

 

 


