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RESUMO- A presente proposta busca congregar professores/as e acadêmicos/as interessados em 
discutir as relações étnico-raciais e  de gênero, com vistas a construção de propostas pedagógicas 
que auxiliem na elaboração de políticas públicas e na implementação de ações que visem à 
desconstrução de estereótipos e preconceitos que se fazem presentes no cotidiano escolar. Trata-se 
de uma proposta que buscará auxiliar na construção de uma educação democrática e mais igualitária. 
Para tanto, a proposta abarcará duas temáticas básicas: as relações étnico-raciais  e as relações de 
gênero. O curso pretende possibilitar informações para a melhora do processo de 
ensino/aprendizagem em sala de aula a partir de reflexões sobre diversidade étnico-racial e de gênero 
e identidade. O curso tem também como objetivo integrar professores e alunos. Desde 1998 através 
dos PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais, foi feita a inserção da questão étnico-racial dentro da 
temática Pluralidade Cultural. As Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental do Paraná também 
trazem na sua discussão o ensino/aprendizagem voltado para cidadania,  desigualdade social e uma 
preocupação com a diversidade cultural (SEED 2008). Outro aspecto importante é a Lei 10639 de 9 de 
Janeiro de 2003, que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 
"História e Cultura Afro-Brasileira" (BRASIL, 2003). 
 
PALAVRAS-CHAVE- Grupo de estudos e pesquisa. Professores de línguas. Formação de 
professores. 
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Introdução 

 
No que se refere à formação de professores os estudos feitos recentemente  apontam 

discussões sobre como professores tem lidado com as questões étnico-raciais em sala de aula 
(FERREIRA, 2006; GILLBORN, 1995: 36, MOITA LOPES, 2003; GOMES & GONÇALVES E SILVA, 
2002) uma vez que dentro do espaço escolar existem diversos grupos étnicos. Sendo assim, de que 
forma que o sistema escolar através de seus currículos, planejamentos pedagógicos, tem se 
preocupado com a integração de assuntos que discutam problemas como o racismo, sexualidade, 
integração de pessoas com necessidades educativas especiais, idade e assuntos de gênero? Ou seja 
uma educação que esteja comprometida com a inserção de minorias e não com a exclusão de grupos 
“minoritários”. Que na realidade não são minoritários ao que se refere aos afro-brasileiros como 
aponta HERINGER (2000) que o Brasil é o segundo maior país do mundo depois da Nigéria em 
concentração de Afro-descendentes. Desde 1998 através dos PCNs - Parâmetros Curriculares 
Nacionais, foi feita a inserção da questão étnico-racial dentro da temática Pluralidade Cultural. As 
Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental do Paraná também trazem na sua discussão o 
ensino/aprendizagem voltado para cidadania,  desigualdade social e uma preocupação com a 
diversidade cultural (SEED 2008). Outro aspecto importante é a Lei 10639 de 9 de Janeiro de 2003, 
que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura 
Afro-Brasileira" (BRASIL, 2003). Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 
Literatura e História Brasileiras 
 
Objetivos 
 

• Propiciar embasamento teórico-prático aos participantes para ser incorporada no 
currículo escolar a discussão da diversidade étnico-racial e de gênero e as questões 
identidade na Educação Básica.  
• Colaborar com o processo de formação continuada e refletir sobre como o racismo, 
preconceito, discriminação foi construído historicamente e socialmente e como pode ser 
desconstruído. 
• Discutir os documentos oficiais tais como: A Lei 10639/2003, que alteram artigo 26 A 
da LDB/96, estabelecendo obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no 
Ensino básico Público e Privado. 
• Possibilitar a reflexão e a construção de práticas pedagógicas que visem à quebra de 
estereótipos e preconceitos concernentes às relações étnico-raciais e de gênero no currículo 
e no ambiente escolar. 

 
Metodologia 
 
1a Semana: Reflexões teóricas sobre identidades sociais de gênero, atividades de escrita sobre 
relações de gênero (vídeo)  
 
2a Semana: reflexões teóricas sobre identidades sociais de raça,  atividade de escrita no fórum sobre 
vídeo acerca de relações raciais. 
  
3a Semana: Webconferência sobre a Lei 10.639/2003 (Lei que torna o ensino de História e cultura 
afro-brasileira obrigatório para a educação básica) e relações de gênero e escrita de autobiografia 
(racismo, preconceito e discriminação sobre raça ou gênero). 
 
Público Alvo 
 

 Professores dos cursos a distância da UEPG, Professores PDE, alunos da graduação 
presencial, tutores e professores EAD. 
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  Fundamentação Teórica 
 
 De acordo com MARCONDES, “Os programas de educação de professores freqüentemente 
vêem os professores desconectos da realidade concreta, sua prática e sua própria história. 
Novamente, a maioria das vezes os assuntos teóricos são discutidos do ponto de vista de uma escola 
idealizada, com alunos idealizados correspondente a   alunos brancos, de classe média (...)” (1999, p. 
206). O que foi dito por MARCONDES vem ao encontro com o que o PCN (BRASIL, 1998a) afirma: 
“Em um país culturalmente plural como o Brasil, é pernicioso trabalhar em sala de uma com uma 
visão que exclui grande parte da população brasileira das representações que a criança costuma ter 
no discurso pedagógico (o que inclui também representações em material didático): branco, católico, 
morador do ‘sul-maravilha’, classe média, falante de uma variedade hegemônica etc.” (p. 48).  
 Como foi exemplificado pelo PCN e também pelo Parecer No. CNE/CP 3/2004 há uma 
necessidade de cursos de formação de professores que estejam preocupados com a inserção de 
‘minorias’ e inclusão social. Vários tem sido os exemplos  que comprovam  que as escolas e as 
universidades  não estão sabendo  lidar com situações que colocam em xeque o direito a cidadania 
(APPLE, 1999; GILLBORN, 1995; FERREIRA,  2005, 2006, 2009; MOITA LOPES, 2003; OLSER & 
STARKEY, 2000).  
 Certos de que a escola não pode resolver todos os problemas sociais, mas pode acolher 
diferenças e diversidades de modo que não se tornem desigualdades, justificamos a relevância social 
da presente ação principalmente com base na crença de a escola ocupa espaço privilegiado na vida 
de crianças e jovens das camadas populares, na qual grande parte é negra, seja pelo tempo que 
passam nela, seja pela confiança de que ela lhes possibilitará alguma ascensão social. 

Chequemos então os dados sobre a população jovem e negra de Ponta Grossa. Segundo os 
dados presentes no Atlas do Desenvolvimento Humano e do censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2000 a população jovem de Ponta Grossa representava 
cerca de 53,87% da população urbana do município. Apenas 11% dessa população jovem, com 
idades entre 18 e 24 anos tinha acesso ao ensino superior. Entre aqueles com idades entre 15 e 17 
anos, apenas 53% freqüentava regularmente o ensino médio. Os jovens negros representariam 
aproximadamente 19% desse total, segundo proporção relativa com dados do IBGE sobre a 
população negra pontagrossense que seria de 19,6% aproximadamente, o que não difere muito dos 
dados para todo o estado do Paraná.  
 Além disso, o mesmo censo acusa uma presença feminina ligeiramente maior que a 
masculina na constituição da população (são 114.094 mulheres e 105.651 homens), porém, apesar 
de o número de mulheres ser maior, o censo registra um número superior de homens no mercado de 
trabalho, ou seja, no que se refere a pensar o sustento de famílias, bem como o papel da mulher em 
uma sociedade economicamente ativa, verifica-se que há uma inversão de papéis, com a 
predominância do sexo masculino. Isso ressalta a importância de ações que visem, também, a refletir 
sobre as relações de gênero. Neste curso pretende-se atender os professores em formação do 
Ensino Fundamental (6º. ao 9º. Ano)  e Ensino Médio. No que se refere às relações de gênero é 
importante enfatizar o papel do Plano Nacional de Política para as Mulheres.  
 São com essas reflexões que passamos a pensar na formação de professores que esteja 
preocupada em formar professores comprometidos com assuntos que observem de forma crítica a 
relação entre o sistema escolar e as desigualdades raciais e étnicas e a questão de identidade e suas 
conexões como as relações de gênero (HALL, 2000; WOODWARD, 1997). É com essa tonalidade 
que propomos este curso de extensão. 
 
Resultados obtidos 
 
 Os resultados obtidos pelo curso de extensão foram:  
 
RESULTADOS 2011 
 

Quadro 1: Setembro e outubro/2011 - Resultado final 

 Número percentagem 

Aprovados 88 83,01% 

Reprovados e desistentes 18 16,99% 

TOTAL 106 100% 
Fonte: Relatório final do curso. 
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Quadro2: Março e abril/2012 – Resultado Final 

 Número percentagem 

Aprovados 75 71,42% 

Reprovados e desistentes 30 28,57% 

TOTAL 105 100% 
Fonte: Relatório final do curso. 
 

Quadro 3: Julho e agosto/2012 - Resultado final 

 Número percentagem 

Aprovados 63 63% 

Reprovados e desistentes 37 37% 

TOTAL 100 100% 
Fonte: Relatório final do curso. 
 

Quadro 4:  Setembro e outubro/2012 - Resultado final 

 Número percentagem 

Aprovados 72 72% 

Reprovados e desistentes 28 28% 

TOTAL 100 100% 
Fonte: Relatório final do curso. 
 

Quadro 5: Novembro e dezembro/2012 - Resultado final 

 Número percentagem 

Aprovados 60 60% 

Reprovados e desistentes 40 40% 

TOTAL 100 100% 
Fonte: Relatório final do curso. 

 
Algumas das avaliações dos alunos que participaram do curso no que se refere como o curso 

trouxe contribuições para a formação profissional, foram aas seguintes: 
 

Vou ter base como professora para discutir sobre preconceitos com meus 
alunos  principalmente historica. 

As contribuições do curso se referem aos conceitos apresentados, 
orientações de leituras e dicas de como tratar de assuntos tão delicados e 
importantes em sala de aula. 

Pra mim especificamente me orientou muito em relação a temas abordados  
o texto da Nilma Gomes, creio que não saberia referencia-los antes. 

Além das excelentes sugestões de vídeos e textos, me levou a refletir sobre 
alguns aspectos, me auxiliando a agir de forma mais consciente. 

A experiencia nova de respeitar cada qual a sua forma, dando auxilio e 
apoio em suas necessidades, trabalhar e ser ético quando se trata do outro 
(ser).  

Sempre faz bem refletirmos sobre assuntos polemicos que vivemos no dia-
a-dia. 

Aprendi como lidar com essa coisa chata de discriminação, ensinando que 
somos diferetens sim, mas que devemos aprender a conviver com as 
diferenças, pois somos todos seres humanos. 

Os planos de aula que foram sugeridos e os vídeos com depoimentos estão 
de acordo com nossa realidade do nosso dia a dia. 

O curso me proporcionou conhecimentos muito relevantes para a minha 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 5 

formação e para mim como pessoa, pois tive uma visão melhor sobre o que 
é gênero e isso contribuirá muito no meu projeto e no meu tcc. 

Sabemos que os conhecimentos nunca são de mais, então o curso trouxe 
grande contribuição para poder falar de forma mais expontânea e clara com 
o meus alunos sobre tal tema. Além disso posso levar alguns textos para 
sala de aula e comentar com eles. 

Não somente no profissional, mas sim como pessoal, que não somos nada 
e queremos ser muito, tratando nosso irmãos com preconceito, não só com 
palavras mas muitas vezes em atitudes, muitas vezes um olhar de canto 
medindo a dos pés a cabeça para uma pessoa você já está demonstrando 
sua indiferença com a mesma. 

Com os conhecimentos adquiridos e esclarecimentos dados, fica mais fácil 
e consistente discutir as questões com os alunos, buscando amenizar as 
diferenças que possam surgir. 

Hoje sei que devo ter outros olhos com relação a muitas coisas que não 
conhecia ou ainda não havia aberto os olhos para observar... a questão da 
nomenclatura por exemplo é muito interessante, muitas vezes criamos 
preconceito por conta de nossa cultura e quando alguém nos abre os olhos 
é maravilhoso poder passar para outras pessoas o que aprendemos. 

O curso é de extrema importância, pois nos remete a reflexão sobre o tema, 
e de suma importância na aplicação nos trabalhos escolares. 

O curso me proporcionou conhecimento e discussões extremamente 
necessárias ao cotidiano,permitiu este momento de discussões, reflexões. 

 
 Considerações finais 
 

A proposta foi relevante, pois pudemos contribuir para a formação do professores em 
formação  e tutores. A participação de alunos da UAB, Pró-Licen, Tutores e alunos da graduação de 
cursos diversos, foi muito importante, pois o curso teve um caráter interdisciplinar e cumpriu com a 
sua função. Além de através do curso nós pudemos saber quais tem sido as dificuldades dos 
professores em formação do Ensino Fundamental e Médio e na medida do possível estamos 
colaborando com a reflexão e engajamento teórico para possíveis proposições de trabalhos em sala 
de aula. O curso foi proposto para professores em professores em formação e tutores de todas as 
áreas do conhecimento. As demandas sociais foram atendidas, pois houve uma grande procura para 
participar do curso, e pudemos atender somente 100 inscritos, pois havíamos designado que 
atenderíamos 100 cursistas. No entanto diante da demanda iremos reofertar o curso.  

A articulação ocorreu, pois através do curso todos os cursistas puderam refletir e repensar 
sua prática pedagógica e que propicia um impacto no ensino, bem como incluir a dificuldades 
participantes em suas reflexões de pesquisa. O resultado final foi muito positivo, considerando a 
grande procura que houve para a participação  no curso em que já foi ofertado o mesmo curso para 6 
grupos e isso foi  o que nos motivou a reofertar o mesmo.  
 
Referências 
 

BRASIL. Lei Federal n.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Ensino sobre História e Cultura 
AfroBrasileira. Brasília: MEC, 2003. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas 
transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC/Secretaria Especial de 
Política de Promoção de Igualdade Racial, 2005. 

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 

CARVALHO, Marilia P. Avaliação escolar, gênero e raça. Campinas – SP: Papirus, 2009. 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 6 

CAVALLEIRO, Eliane. Educação anti-racista: compromisso indispensável para um mundo melhor. In: 
CAVALHEIRO, E. (ed.). Racismo e anti-racismo na educação: repensando a escola. São Paulo: 
Selo Negro, 2001, p. 141-60. 

FERREIRA, Aparecida de Jesus (Org.). Identidades sociais de raça, etnia, gênero e sexualidade: 
práticas pedagógicas em sala de aula de línguas e formação de professores/as. Campinas: Pontes, 
2012.  

FERREIRA, Aparecida de Jesus . Limites, desafios e possibilidades para aplicação de estratégias 
anti-racistas e da Lei Federal nº 10.639/2003. In: _______________. (Org.). PEAB Projeto de 
Estudos Afro-Brasileiros: Contexto, Resultados de Pesquisas e Relatos de Experiências. Cascavel: 
Unioeste, 2008, v. , p. 47-59. 

FERREIRA, Aparecida de Jesus. Formação de professores raça/etnia: reflexões e sugestões de 
materiais de ensino. Cascavel, Pr: Coluna do Saber, 2006. 

GOMES, Nilma Lino. Educação, identidade negra e formação de professores: um olhar sobre o 
corpo negro e o cabelo crespo. Educação e Pesquisa, v. 29, n. 1, p. 167-82, 2003. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. Rio 
de Janeiro: Vozes, 1997. 

LOURO, Guacira Lopes. Currículo, gênero e sexualidade. Porto – Portugal: Porto Editora, 2000. 

MOITA LOPES, Luiz Paulo. Identidades fragmentadas: a construção discursiva de raça, gênero e 
sexualidade em sala de aula. Campinas (SP): Mercado de Letras, 2002. 

PARANÁ. SEED - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares: Da 
Educação fundamental da Rede de Educação Básica do Estado do Paraná. Ensino Fundamental – 
Língua Estrangeira Moderna. Curitiba. 2008. 

SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2000. 

WOODWARD, K. Identity and Difference. London: Open university Press. SAGE. 1997. 


