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RESUMO – Este trabalho tem o objetivo de discutir a ética docente em relação às diversidades 
étnico-raciais, de gênero e sexualidade existentes no âmbito educacional, focando na rede pública 
estadual de ensino, especificamente nas escolas em que tem atuado o subprojeto PIBID 
Português/Espanhol “Diversidade em foco”: Colégio Francisco Pires Machado e Colégio Estadual Frei 
Doroteu de Pádua. O referido subprojeto, que procura abordar as diversidades nas aulas de língua 
portuguesa, está vinculado ao Programa de Extensão NUREGS (Núcleo de Relações Étnico-raciais, 
de Gênero e Sexualidade). Tomaremos como base para as reflexões deste trabalho os PCN’s 
(Parâmetros Curriculares Nacionais) – Ética e os seguintes textos Conceição & Garcez (2005), Schulz 
(2007) e Pereyra (2004). As observações realizadas em sala de aula e no contexto escolar mais 
amplo, voltadas ao desenvolvimento do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 
Docência) permitem-nos compreender as formas de revelação da ética docente, um dos principais 
pilares sustentadores da relação professor-aluno, a qual dá início a todo o processo de ensino-
aprendizagem exigido nos padrões sociais atuais. Refletir sobre o modo como a Ética aparece no 
campo escolar é fundamental quando direcionamos o ensino à formação de indivíduos que exerçam 
cidadania e plena participação em seu meio social, especialmente levando-se em consideração a 
participação cidadã em relação às diversidades étnico-raciais, de gênero e sexualidade. Dessa forma, 
trataremos da maneira como essa mesma participação se dá na esfera escolar, constituída por essas 
diversidades, focalizando os impactos nas relações escolares e extraescolares. Portanto, esperamos 
dessa proposta um debate que venha trazer sugestões de como realizar um trabalho docente dentro 
dos padrões éticos, que produza resultados com vistas a uma educação cidadã baseada em 
conceitos morais e participativos e em respeito às diversidades. 
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