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RESUMO – O presente trabalho busca apontar as principais ações do NUREGS - Núcleo de 
Relações Etnicorraciais de Gênero e Sexualidade,  no ano de 2012. O núcleo congrega 
professores/as e acadêmicos/as interessados/as em discutir as relações etnicorraciais, de gênero e 
sexualidade, 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. Para tanto, a proposta abarcará três temáticas básicas: as relações etnicorraciais 
(essas se desdobrando nos estudos afro-brasileiros e nos estudos indígenas) e as relações de 
gênero e sexualidade. As atividades do  núcleo pretendem possibilitar informações para a melhora do 
processo de ensino/aprendizagem em sala de aula a partir de reflexões sobre diversidade étnico-
racial, identidade, embranquecimento, racismo, racismo institucional e anti-racismo. Temos também 
como objetivo integrar professores, alunos e comunidade e que os mesmos possam ter cursos 
específicos sobre os temas propostos, palestras, seminários, ter acesso a publicações de livros, 
grupos de estudos, pesquisas e poder participar de outros projetos atrelados a este programa. Desta 
forma, este trabalho apresentará resultados e possibilidades do NUREGS na região de Ponta Grossa, 
que conseguiram  ter resultados significativos durante o ano de 2012, fazendo um balanço geral e  
escolhendo para tanto, duas ações em especial: o curso de Extensão Educação das Relações 
Etnicorraciais e o curso Equidade na Pós-Graduação: Formação Pré-acadêmica. 
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Introdução 

Este  trabalho tem o propósito de apresentar o programa NUREGS – Núcleo de Relações 
Étnico-Raciais, Gênero e Sexualidade, bem como apresentar alguns resultados obtidos no ano de 
2012. O programa está vinculado a PROEX/UEPG, e vários departamentos estão envolvidos 
(Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas, Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, 
Departamento de Letras Vernáculas e Departamento de Serviço Social, Departamento de História).  

Dentre as ações realizadas pelo NUREGS no ano passado, escolhemos apresentar duas 
delas, tendo em vista que foram atividades que envolveram parcerias externas. A primeira delas é um 
curso de extensão realizado entre os meses de agosto e dezembro de 2012, chamado “Educação 
das Relações Étnicorraciais”, ocorrido com apoio e parceria do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros 
(NEAB) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O segundo é um curso de Aperfeiçoamento, 
ainda em andamento, feito com apoio da Fundação Ford e da Fundação Carlos Chagas, intitulado 
“Equidade na Pós-graduação: Formação Pré-acadêmica”.   
 
Objetivos 
 O NUREGS tem como objetivo geral possibilitar que professores, alunos/as e comunidade 
possam ter cursos específicos sobre os temas propostos, palestras, seminários, publicações de livros, 
grupos de estudos, pesquisas e inclusão de outros projetos atrelados ao NUREGS. 
 O curso de Extensão  “Educação das Relações Étnicorraciais” teve como prioridade trabalhar 
com as/os professoras/es suas dificuldades em termos de conteúdos e metodologias para a 
execução de intervenções para a educação das relações étinicorraciais.   
 O Curso de Aperfeiçoamento “Equidade na Pós-graduação: Formação Pré-acadêmica, visa a 
preparação para ingresso em programas de pós-graduação, em nível de mestrado. Trata-se de  uma  
ação  afirmativa voltada para a inclusão na pós-graduação de pessoas provenientes de segmentos 
sociais sub-representados, bem como  promover o debate voltado para a questão. No nosso caso o 
público alvo do curso era composto por negros/as, indígenas e professores/as. O objetivo é formar, 
via curso de aperfeiçoamento, com carga horária  de 230h, estimulando a prosseguir  nos estudos. 

 
Metodologia 

O NUREGS/UEPG atua, principalmente, propondo cursos, eventos e palestras sobre as 

temáticas afetas ao núcleo. No primeiro semestre de 2012, foi ofertado um curso a distância para 

professores e professoras ligadados/as ao  NUTEAD – Núcleo de Tecnologia, Educação Aberta e a 

Distância. O curso foi intitulado “Formação de Professores: Diversidade Étnico-Racial e Gênero”e foi 

organizado pela professora Dra. Aparecida de Jesus Ferreira. Tivemos também o evento “Dia da 

África” organizado pela professora Dra. Clóris Porto Torquato e os estudantes DA UEPG  

provenientes de países africanos. No evento, houve apresentações culturais e palestra proferida 

pelos próprios estudantes.  No segundo semestre ocorreu o II Encontro da Consciência Negra: 

NUREGS, com o  Tema: “Quilombolas e processos de construção da identidade e reivindicação de 

direitos”. O evento  teve a intenção de dar continuidade ao projeto iniciado com o Ciclo de Palestras 

sobre Relações Étnico-raciais, de Gênero e Sexualidade, realizado ao longo do segundo semestre 

de 2010.  

Durante o ano de 2012, com encontros em maio e outubro, foram também realizados mini-

cursos para professores/as e acadêmicos/as como temas variados, conforme se comprava no quadro 

a seguir. 

Tema 

Racismo e suas repercussões por meio de várias linguagens 

 

Literatura Infanto-Juvenil e Personagens Negros: História e Histórias. 

Literatura e gênero 

Culturas africanas na escola 

Comunidades Quilombolas no Paraná 

Representações de gênero na publicidade 

Tabela 1. Temas mini-cursos.  Fonte: http://nuregsuepg.blogspot.com.br/search?updated-
max=2013-03-11T11:24:00-03:00&max-results=7 

 
O curso de Extensão  “Educação das Relações Étnicorraciais”  aconteceu no período de 

agosto a dezembro de 2012 e teve carga horária presencial de 120 horas. Com aulas  aos sábados,  
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contou com a parceria do NEAB/UFPR para custear despesas com deslocamento e hora/aula do 
corpo docente. Além de professoras/pesquisadoras do próprio NUREGS, também contamos no curso 
com a colaboração de pesquisadores/as de outras instituições como o próprio NEAB/UFPR. O curso 
foi desenvolvido na forma de módulos temáticos, conforme mostra o quadro a seguir.  

  

Módulo/Tema 

Introdução conceitual: raça e educação 

Discutindo o projeto de implementação na escola 

Questões raciais e publicidade 

Compartilhando Projetos de implementação na escola 

História da presença negra no Paraná 

África Pré-colonial 

Siwaju - Corpo e Ancestralidade 

Educação e desigualdades Raciais; Desigualdades no plano simbólico 

Literatura Afrobrasileira 

Sociologia dos grupos raciais no Brasil 

Reflexões Antropológicas sobre relações raciais no Brasil 

África  contemporânea                               

Escravidão e Resistência no Brasil. 

Quilombolas e processo de construção da identidade e reivindicação de direitos 
Tabela 2. Módulos/Temas do Curso.  Fonte: relatório final do projeto 

 
O NUREGS também concorreu ao Edital do “Concurso de Dotações para Formação Pré-

acadêmica: Equidade na Pós-graduação”  em 2011 e a partir de 2012 já finalizou a primeira turma 

(março a julho 2012) e iniciou a segunda turma em agosto, concluindo em dezembro  de 2012. O 

referido edital tem apoio da Fundação Carlos Chagas e da Fundação Ford. Esta é uma ação 

afirmativa voltada para a inclusão na pós-graduação de pessoas provenientes de segmentos sociais 

sub-representados, bem como para a promoção do debate voltado para a questão. O curso de 

aperfeiçoamento, com carga horária de 230h, visa estimular o público alvo a prosseguir nos estudos. 

As disciplinas do curso são voltadas para a capacitação das/os interessadas/os para participação em 

processos seletivos de programas de pós-graduação em diversas áreas de conhecimento. São elas: 

língua estrangeira instrumental (inglês ou espanhol), metodologia de pesquisa, português acadêmico 

e seminários de tutoria.  A participação no curso não garante entrada na pós-graduação, mas a 

orientação e formação necessárias para prestar seleção em diferentes programas de Mestrado, 

conforme perfil dos selecionados/as. Está em andamento a terceira e última turma do curso,que deve 

concluir suas atividades em julho de 2013. 
 
 

Resultados 
 

 A prioridade dos cursos  foi trabalhar com as/os professoras/es suas dificuldades em termos 
de conteúdos e metodologias para o trabalho com educação das relações étinicorraciais e de gênero.  
Assim, torna-se esta a maior justificativa e indicador de relevância social da referida atividade, pois 
conforme lembra Nilma Lino Gomes (2005) “é com fatos que se constrói a trama das relações sociais 
e raciais na sociedade e na escola. Uma pedagogia do significado das ações possivelmente seria 
mais sensível a essa trama cotidiana do que uma pedagogia das boas intenções”.  Pensar no 
significado das ações exige comprometimento ético e político por parte das/os educadores, também 
exige repensar os aportes teórico-metodológicos. Neste sentido, existe já uma significativa produção 
que precisa ser vista, analisada e utilizada por aquelas/es que se comprometem eticamente no 
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desafio de construir práticas curriculares que contemplem a diversidade, sem folclorizá-la ou omiti-la e 
que, ao mesmo tempo, não silenciem sobre a mesma.  
  Também é importante ressaltar que o  papel das universidades no tocante à educação das 
relações étnicorraciais  é definido na Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, CNE/CP (Brasil, 2004) 
que diz em seu Art. 1º, § 1º: “As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas 
e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos 
explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004”. As  propostas do NUREGS tem visado  contribuir 
minimamente para que a Universidade Estadual de Ponta Grossa atenda ao disposto na legislação 
federal citada. 
 As professoras e professores participantes do curso de Extensão “Educação das Relações 
Étnicorraciais”, bem como acadêmicas/os de cursos de licenciaturas foram incentivados/as  a produzir 
materiais de ensino, projetos e atividades de intervenção nas escolas com conteúdos voltados para a 
educação das relações étnicorraciai e para o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana. A 
proposta de intervenção ou seus resultados  foram  apresentados, ao final do curso,  na forma de 
pôsteres. Para tal  atividade os/as cursistas foram orientados/as durante todo o curso pela 
coordenação. Foram feitos grupos e cada um apresentou seu pôster num seminário de encerramento  
do curso. Os grupos também foram incentivados a apresentar seus pôsteres no 11º CONEX e pelo 
menos dois deles se inscreveram na modalidade pôster. 
 O curso de aperfeiçoamento “Equidade na Pós-graduação: Formação Pré-acadêmica”  já teve 
retorno de pelo menos cinco aprovações em cursos de Mestrado. Cerca de cinquenta pessoas 
concluíram o curso até o momento e trinta e cinco iniciaram a última turma. Infelizmente o índice de 
evasão é bastante alto. Cremos que cerca de vinte cursistas concluirão o curso. 

 
Conclusões 

 
 Sendo assim, a reflexão feita é que há uma grande demanda de eventos, palestras, 
seminários que tratem da questão de relações etnicorraciais, de gênero e sexualidade e, acredita-se 
estar atingindo o que foi inicialmente proposto no projeto do NUREGS. 
 Em relação ao atendimento das demandas sociais, pensando em  questões locais, em 
reportagens de jornais do município sobre as questões raciais percebemos que existe pairada sobre 
a cidade uma crença de que os negros não reagem, não saem de seus guetos como forma de 
proteção contra a discriminação racial, ou ainda que, para enfrentarem tal situação fosse necessário 
deixar-se cooptar por códigos e símbolos  de brancura. Os negros que não se adequassem estariam 
fadados à invisibilidade e miserabilidade perpétuas.  
 A escola pode ser o local em que se comece a mudar tal crença e a dar maior visibilidade 
para a população negra ponta grossense e paranaense, contribuindo dessa forma para a construção 
de uma identidade étnico-racial positiva e elevação da autoestima de crianças e jovens negros e para 
a dissolução de falsos sentimentos de superioridade de crianças e jovens não negros. 
 Sabemos que a escola não pode resolver todos os problemas sociais, mas pode acolher 
diferenças e diversidades de modo que não se tornem desigualdades. Assim, justificamos a 
relevância social da presente ação principalmente com base na crença de que a escola ocupa espaço 
privilegiado na vida de crianças e jovens das camadas populares, na qual parte significativa  é negra 
e mestiça, seja pelo tempo que passam nela, seja pela confiança de que ela lhes possibilitará alguma 
ascensão social.  
 Sobre a articulação ensino-pesquisa-extensão é importante ressaltar que as atividades do 
NUREGS, tem por princípio promover ações voltadas para o ensino e pesquisa na temática. O núcleo 
tem em sua equipe professoras/es, acadêmicas e mestrandas comprometidas essa temática em seus 
trabalhos de pesquisa, seja de iniciação científica, conclusão de curso ou dissertação, como também  
em suas ações de ensino, como o PIBID e outras de extensão. 
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