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CONTEXTUALIZANDO OS VÍDEOS

A seguir, apresentamos a contextualização dos vídeos, 
bem como algumas sugestões de reflexões sobre eles.

Ciganos:
“Minha pátria é onde estão meus pés”

Documentário que mostra como vivem os 
ciganos no Brasil, um povo marcado pelo 
preconceito. A maioria tem dificuldade para 
frequentar escolas e abandona os estudos por 
causa do preconceito.
No Paraná, o Colégio Estadual Gonçalves 
Junior, no Distrito de Gonçalves Junior, 
município de Irati, tornou-se modelo de 
inclusão. Promover a valorização da diversidade 
cultural e o combate à discriminação e preconceitos 
são estratégias para garantir a permanência e continuidade 
escolar.

Indígenas:
Vida indígena no Paraná

O documentário relata a história dos povos indígenas no Paraná, mostrando modos 
de vida, costumes, tradições e especificidades das etnias Xetá, Kaingang, Guarani e 
Xokleng. 
É importante o mediador ressaltar as dificuldades de sobrevivência e a importância 
da inclusão e da convivência social. O currículo deve promover estratégias de 
valorização dos conhecimentos e valores culturais indígenas. 

Étnico-Racial:
Conhecer para valorizar o Continente Africano

O vídeo produzido pelo Canal Futura mostra como o Colégio Estadual Ernani Vidal 
tem efetivado o ensino da História e Cultura Africana e Afro-brasileira. A escola 
trabalha na perspectiva de desmistificar preconceitos e romper com estereótipos 
sobre os negros e o Continente Africano, promovendo o respeito e valorização. 

Leia também a reportagem: A turma que não “se adaptou” a ter uma aluna negra: 
uma denúncia de racismo! (Disponível em: http://goo.gl/6uMO5c).
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A reportagem relata o fato ocorrido na escola paulista, mostra a realidade das escolas 
em se tratando das relações étnico-raciais. Tal situação explicita as manifestações 
de preconceito racial dentro e fora do ambiente escolar. É possível observar 
posicionamentos equivocados que contribuem para a manutenção do racismo, visto 
que, para tal escola quem está fora dos padrões é a parte desrespeitada, a aluna Lorena, 
e não a turma inteira que a desrespeitou. 

  A  problematização deverá ser o ponto de partida para a discussão das 
realidades apresentadas tanto pela reportagem como pelo vídeo, estabelecendo 
paralelos entre ambas destacando o posicionamento da escola frente ao compromisso 
de educar as relações étnico-raciais.  Alguns pontos devem ser reforçados ou 
questionados durante a discussão, de forma que o grupo compreenda que a toda 
comunidade escolar tem responsabilidades quando o assunto é preconceito, 
racismo e discriminação já que o resultado desta prática interfere negativamente em 
todo processo pedagógico da escola. 

Essas reflexões possibilitam pensar criticamente sobre: 
•	 Qual é o entendimento que o grupo tem sobre educação para as relações étnico-

-raciais? 

•	 Há necessidade de enfatizar a educação para as relações étnico-raciais de forma 
comprometida com a mudança de mentalidade e postura no ambiente escolar e 
na sociedade? 

•	 Como a obrigatoriedade da Lei 10639/03 e o ensino de História e Cultura Afri-
cana e Afro-Brasileira podem contribuir para mudar essa realidade?  

•	 O que ainda é necessário para que a escola se posicione efetivamente diante desse 
desafio?     

•	 Considerando que grande parte da população brasileira é negra, de que forma 
devemos agir para evitar que esse tipo de comportamento/atitude continue acon-
tecendo no ambiente escolar?

•	 Considerando que a identidade do indivíduo é construída socialmente, e a escola 
é um ambiente essencialmente social, que reflexões se fazem necessárias para que 
o estudante negro possa desenvolver sentimentos de pertencimento de forma 
positiva?

•	 Que possibilidades metodológicas são vislumbradas pelos professores e gestores 
para positivar a presença dos negros na escola? 
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Gênero e Diversidade Sexual:
Suicídio de um menino gay: Profissão Repórter (Globo)

Os fragmentos do vídeo apresentado retratam o suicídio de um menino homossexual. 
O repórter entrevista familiares do menino Iago, de 14 anos, que afirmam que ele era 
alvo de piadinhas e agressões na escola e em muitos lugares. No relato do irmão, fica 
explícito que os profissionais da escola não agiam diante das situações de violências 
(descritas no vídeo), dizendo que não tinham nada a ver com isso. Noutro momento, 
o repórter entrevista a diretora da escola que afirma ter percebido “que tinha algo 
de diferente com o estudante” e quando questionada sobre como a escola trabalha 
com essas questões, a diretora afirma que “está tentando trabalhar esse lado, mas tá 
difícil”.

É importante problematizar e refletir sobre a forma como as escolas se 
posicionam diante das violências e violações de direitos que ocorrem nos seus 
espaços. Essa é uma questão bem ampla e multifacetada1 e, nesse momento, 
gostaríamos de discutir especificamente o fato de que, nesse caso, a violência que 
desencadeou o suicídio estava ligada à homossexualidade. Assim, podemos nos perguntar o 
que a escola pode fazer para contribuir no processo formativo das/os suas/eus estudantes 
para que essas/es respeitem e sejam respeitados nos seus direitos. 

Responder a essa questão, implica perguntar-se anteriormente sobre como a escola 
compreende a homossexualidade. Se há na escola, entre as pessoas que nela trabalham, o 
consenso de que a homossexualidade é uma das expressões da sexualidade, assim como 
a heterossexualidade e a bissexualidade, esse olhar poderá ser compartilhado com as/os 
estudantes e toda a comunidade escolar. No entanto, esse consenso nem sempre existe, 
pois muitos discursos da mídia, de algumas tradições religiosas e mesmo de partidos 
políticos ainda tratam a homossexualidade como uma patologia, ignorando que, desde 
1990, a Organização Mundial de Saúde reconhece que a homossexualidade não constitui 
uma doença. 

Portanto, a escola, instituição de caráter educativo, precisa primar pelo entendimento 
de que as diferentes orientações sexuais são modos, igualmente válidos, de estabelecer as 
relações afetivas e sexuais com parceiras/os. Desde que haja acordo entre as/os envolvidos, 
cabe apenas a cada indivíduo decidir como e com quem relacionar-se afetiva e sexualmente. 

Dessa forma, é necessário que a escola promova estudos e momentos de debates entre 
profissionais e estudantes, no sentido de questionar os preconceitos e normatizações, que 
durante muito tempo consideraram apenas a heterossexualidade como expressão legítima 
da sexualidade. Significa também compreender que como funcionárias/os públicas/

1  Para a discussão e fundamentação teórico-metodológica sobre violência na escola sugere-se consultar: 
PARANÁ, Enfrentamento à Violência na Escola. Volume 01, Curitiba: SEED – Imprensa Oficial do Paraná, 
2008.
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os no exercício de função pedagógica nas escolas nos é vedado impor nossos princípios 
religiosos ou pessoais, uma vez que a laicidade é um princípio do estado brasileiro. Por 
laicidade entende-se o respeito a todas as tradições religiosas e a liberdade de consciência 
e crença, bem como a desvinculação entre religião e Estado. 

Dessa forma, cabe à/ao profissional o conhecimento, respeito e a promoção dos 
princípios constitucionais que asseguram o direito à vida, à liberdade, à igualdade sem que 
haja qualquer forma de discriminação. Nesse sentido, é importante considerar e refletir 
sobre os trechos da Constituição Federal: 

Art. 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil:

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

I- homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição;

II- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei;

III- ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante;

IV- é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

V- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação; 

Art. 227.º É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
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Os marcos legais acima descritos nos permitem 
refletir sobre qual seria a atuação desejável de uma 
escola para que alunos, como o Iago, se sentissem 
acolhidos e respeitados. 

Importa também refletir sobre como a 
escola pode contribuir na formação dos sujeitos 
que conviviam com o Iago, que o agrediam, que 
o humilhavam. 

Tendo em vista o texto “Diversidade 
e currículo” e o texto legal acima citado, é 
importante que o grupo avalie a atitude da 
escola do referido aluno e pense em formas 
para a escola conduzir casos como esses. Nesse 
sentido, algumas perguntas podem ser úteis:

•	 A escola vem tratando do tema com o 
conjunto das/os estudantes?

•	 Ao se omitir sobre o tema, a escola está contribuindo para o processo 
formativo das/os estudantes?

•	 A escola pode ser considerada responsável pelo que aconteceu ao aluno?

•	 Que atitude a escola poderia ter tomado ao deparar-se com as situações de 
violência que ocorriam com o estudante?

•	 Entendemos que a escola pode e deve, por meio do seu currículo, proporcionar 
conhecimentos que promovam o respeito à diversidade. Para isso, é preciso 
que todas/os profissionais que constroem cotidianamente o trabalho escolar 
tenham também momentos de estudo e aprofundamento sobre o tema. Por 
isso, pensamos que a leitura e reflexão sobre esses pequenos fragmentos de 
vídeo podem provocar a busca por novas leituras motivadas por vídeos, filmes, 
textos escritos, imagens. Nesse sentido, convidamos para a leitura dos seguintes 
títulos:
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Filme Desejo Proibido

O filme traz episódios curtos que 
demonstram diferentes aspectos da 
lesbianidade.

Eu não quero voltar sozinho

Curta metragem que mostra a 
vivência da homossexualidade 
masculina no espaço escolar.

XXY

Filme argentino que aborda a 
questão da intersexualidade por 
meio da história de uma adolescente.

Boneca na Mochila

Curta metragem que faz a 
discussão sobre as dificuldades 
da escola em compreender a 
formação da identidade de gênero, 
independente da orientação sexual. 
Aborda também as dificuldades 
de educadoras/es diante da 
homossexualidade. 

Vida Maria

Curta metragem que promove uma 
reflexão sobre a mulher, permitindo 
pensar sobre a construção do 
gênero (feminino e masculino) nos 
contextos sociais.

Probabilidade

Curta metragem que apresenta 
a vivência da bissexualidade na 
perspectiva de um estudante jovem.

Vestido Nuevo
(Vestido Novo)

Curta metragem espanhol que 
demonstra as dificuldades da 
escola em relação a um estudante 
transexual.

VÍDEOS
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PARANÁ, Caderno Temático de Sexualidade. Curitiba: SEED – Imprensa Oficial do Paraná, 2009.

BRASIL. Gênero e Diversidade na Escola: formação de professoras/es em Gênero, Orientação Sexual 
e Relações Étnico-Raciais. Livro de conteúdo. Versão 2009. – Rio de Janeiro: CEPESC; Brasília: SPM, 2009. 

Artigos para fundamentação teórico metodológica
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BRASIL. Ministério da Saúde. Adolescentes e jovens para a educação entre pares: Diversidades Sexuais. Bra-
sília: Ministério da Saúde: 2011, 56 p. Disponível em: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteu-
do/conteudo.php?conteudo=157

BRASIL. Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es  em Gênero, Sexualidade, Orientação 
Sexual e Relações Étnico-Raciais. Caderno de atividades.  Rio de Janeiro: CEPESC, 2009.

Histórias em quadrinhos HQ – SPE. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) e Ministério da Educação (MEC). Brasília, 2010. http://www.gestaoescolar.diaa-
dia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=157 

Sugestões para abordagens didáticas do tema
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Campo
Vídeo “Educação do Campo”

O vídeo apresenta um panorama das características da Educação do Campo, com 
destaque para depoimentos dos sujeitos do campo. Releva-se a fala do aluno da 
Escola Estadual Santa Esmeralda, que foca a importância da contextualização 
dos conteúdos e a inter-relação entre os saberes escolares e os desenvolvidos na 
comunidade; e, a da moradora da Ilha das Peças, quando relata sobre a dificuldade de 
frequentar uma escola e a importância que essa tinha em sua vida.
Observando as diversas identidades apresentadas no vídeo, sugerimos a abordagem 
sobre o currículo necessário para atendê-las. Que currículo temos? Que currículo 
queremos? 

Envelhecimento ou Envelhecer?:
Tema: Envelhecimento Humano no currículo escolar

 
O vídeo apresenta questionamentos para reflexão acerca de nossas crenças sobre a 
velhice e o seu significado. Entendendo que a escola é um espaço democrático de 
socialização do conhecimento, os professores, ao organizarem o trabalho pedagógico, 
devem fazê-lo a partir dos conteúdos estruturantes de sua disciplina abordando as 

implicações no envelhecimento humano.

Preconceito e Superação:
Tema: Pessoas com deficiência.

Nesta animação, a aparente supremacia do avestruz acaba 
sendo superada pela força de vontade e dedicação do pinguim. 
Este vídeo nos faz repensar que identificar o potencial de 
cada um deve ser o ponto de partida para ação pedagógica 
e não o ponto de chegada como sendo o limite final.


