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Ruth Rocha narra a história de uma escola em que as/os estudantes eram

acomodados em vidros.

Os vidros eram destinados às séries, todos iguais – exceto os das meninas que

tinham vidros menores – eram desconfortáveis e não consideravam as características

das/os estudantes.

Algumas/uns estudantes se acostumaram tanto a estar em vidros que tinham

dificuldade em se livrar deles, mesmo fora da escola, e viviam sempre limitadas/os a esses

espaços.
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Outras/os não se adaptavam nunca, mas tinham que permanecer nos vidros.

Estudante que não conseguisse se acomodar ao vidro acabava saindo da escola.

Um dia, chegou na turma um menino negro, pobre, para o qual não havia vidro

disponível – o Firuli. Ele assistia as aulas sem estar dentro do vidro, causando inveja aos

demais e desagradando aos professores mesmo tendo um desempenho melhor que os

colegas, pois temiam ser ele, livre, um mau exemplo.
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De fato, não demorou para outras/os alunas/os não quererem mais

entrar nos vidros, o que acabou por causar uma rebelião em que todos os vidros da

escola foram quebrados.

O diretor definiu o possível mentor:

“ – Aposto que essa rebelião foi fomentada pelo Firuli. É um perigo esse

tipo de gente aqui na escola. Um perigo!”
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Depois do alvoroço e desespero de professores em tentar obrigar todos a

voltarem para os vidros, o diretor, não tendo outra alternativa (pois comprar vidros

novos seria muito caro), acabou por permitir uma “Escola Experimental”, sem

vidros, onde todos podiam ser e se expressar à sua maneira.

“ – A gente começa experimentando isso. Depois a gente experimenta

outras coisas...”
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• A quais reflexões o texto nos remete?

• Nossa escola ainda é de vidro?

• Se é, de que formato é nosso vidro? As disciplinas

usam vidros de formatos diferentes?
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Como a escola trabalha com negras/os, indígenas,

ciganas/os, quilombolas, mulheres, lésbicas, gays, bissexuais,

travestis, transexuais, transgêneros (LGBT) e povos do campo

e das águas (povos ilhéus, ribeirinhos e atingidos por

barragens)?
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FONTE: Pesquisa sobre Preconceito e

Discriminação no Ambiente Escolar. Fundação

Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, 2009.

Pesquisa realizada em 2009 pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas aponta a

abrangência e incidência do preconceito e da discriminação em 7 áreas temáticas:

• Étnico-racial

• Gênero

• Geracional

• Territorial

• Orientação Sexual

• Socioeconômica

• Necessidades Especiais
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A partir desses dados, denota-se a emergência de ações na escola que

implicam em:

• Pensar em diversidade no currículo;

• Considerar as especificidades, possibilidades e potencialidades de todas/os estudantes

da escola;

• Identificar se o currículo planejado considera as características das/os estudantes e

possibilita a afirmação da diversidade e o enfrentamento dos preconceitos e

discriminações.
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Vídeo 1: “Minha pátria é onde estão meus pés”

Acesse: http://goo.gl/6uMO5c
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“Cigano” é um termo genérico inventado pelos não-ciganos por falta de um

outro melhor. Hoje, são distinguidos em três grandes grupos:

1. Os Rom, ou Roma, que falam a língua romani; dividem-se em sub-grupos, com

denominações próprias, como os Kalderash, Matchuaia, Lovara;

2. Os Sinti, que falam a língua sintó, também são chamados Manouch;

3. Os Calon ou Kalé, que falam a língua caló, no decorrer dos tempos se espalharam

pelos países da Europa e foram deportados ou migraram inclusive para a América

do Sul.
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Estes grupos e dezenas de subgrupos, cujos nomes muitas vezes

derivam de antigas profissões (Kalderash = caldeireiros; Ursari = domadores

de ursos, e.o.) ou procedência geográfica (Moldovaia, Piemontesi), não

apenas têm denominações diferentes, mas também falam línguas ou dialetos

diferentes. Desde o Século XVIII, costuma-se atribuir aos ciganos apenas

uma única língua, comum a todos, a língua romani.

Fonte:http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-

apoio/publicacoes/discriminacao/anticiganisno-e-politicas-ciganas-na-europa-e-no-brasil-

frans-moonen-2012
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Vídeo 2: “Vida Indígena no Paraná”

Acesse: http://goo.gl/6uMO5c
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL INDÍGENA

A base da complexa organização social indígena está centrada nas relações de parentesco e

nas alianças políticas e econômicas que cada povo ou grupo familiar estabelece. Os grupos de

parentesco e de aliados formam potencial e concretamente os grupos de organização que se

constituem em verdadeiros grupos de produção de bens e serviços.

INTERCULTURALIDADE

É uma prática de vida que pressupõe a possibilidade de convivência e coexistência entre

culturas e identidades. Sua base é o diálogo entre diferentes, que se faz presente por meio de

diversas linguagens e expressões culturais, visando à superação da intolerância e da violência entre

indivíduos e grupos sociais culturalmente distintos.
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EDUCAÇÃO INDÍGENA - refere-se aos processos próprios de transmissão

e produção dos conhecimentos dos povos indígenas.

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - refere-se à escola apropriada pelos

povos indígenas para reforçar seus projetos socioculturais e abrir caminhos para o

acesso a outros conhecimentos universais, necessários e desejáveis, a fim de

contribuírem com a capacidade de responder às novas demandas geradas a partir do

contato com a sociedade global.

Fonte: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001545/154565por.pdf
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REPORTAGEM – www.geledes.org.br/a-turma-que-nao-se-adaptou-a-ter-uma-

aluna-negra-uma-denuncia-de-racismo/#axzz3ZTTM8zsa

VÍDEO 3: TERRITORIALIDADE
Acesse: http://goo.gl/6uMO5c

http://www.geledes.org.br/a-turma-que-nao-se-adaptou-a-ter-uma-aluna-negra-uma-denuncia-de-racismo/#axzz3ZTTM8zsa
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PRECONCEITO:

Atitude, fenômeno intergrupal, dirigido à pessoa ou grupos de pessoas; predisposição

negativa contra alguém, sempre ruim; predisposição negativa hostil, frente a outro ser

humano; desvalorização do outro como pessoa, considerando-o indigno de convivência no

mesmo espaço, excluído moralmente. (LOPES apud MUNANGA).

DISCRIMINAÇÃO RACIAL:

Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferências baseadas em raça, cor,

descendência ou origem nacional, ou étnica que tenha como objetivo ou efeito de anular ou

restringir o reconhecimento, o gozo ou exercício, em condições de igualdade, os direitos

humanos e liberdade fundamental no domínio político-social ou cultural, ou em qualquer

outro domínio da vida pública.(SANT ́ANA apud MUNANGA, 2005).
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RESISTÊNCIA NEGRA

São processos de lutas, movimentos e organizações , como por exemplo a

formação dos quilombos, empreendidos pelos dos povos africanos e afro-brasileiros

ao longo da História do Brasil pela liberdade, igualdade e valorização da cultura e

identidade do povo negro. (GONZALES, Lélia e HALSENBALG, Carlos ,1982).

IDENTIDADE NEGRA

É construída socialmente e tem estreita relação com a cultura, a estética, a

corporeidade, a musicalidade, a religiosidade, além de traduzir aspectos históricos e

da ancestralidade.(SOUZA, Marcilene Garcia de, 2014).
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Vídeo 4: Gênero e diversidade sexual

Suicídio de um menino gay – Profissão Repórter (CERGDS)
Acesse: http://goo.gl/6uMO5c
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Gênero
Gênero significa que homens e mulheres, masculinidades e feminilidades são produtos da

realidade social e não decorrência da anatomia dos corpos. O conceito distingue a dimensão

biológica da dimensão social, baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie

humana, no entanto, a maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura.

Duas questões importantes para entender o gênero:

1 - Sua arbitrariedade cultural, ou seja, o fato do gênero só poder ser compreendido em

relação a uma cultura específica, pois ele só é capaz de ter sentidos distintos conforme o contexto

sócio cultural no qual se manifesta;

2 - O caráter necessariamente relacional das categorias de gênero, isto é, pensamos e

concebemos o feminino em relação ao masculino e vice-versa.

Fonte: BRASIL. Caderno de Gênero e Diversidade Sexual na Escola, 2009.
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Sexualidade

Assim como o gênero, a sexualidade também precisa ser entendida como

fenômeno histórico e cultural, portanto é marcada por nossas concepções morais,

legais, religiosas e pelas ideias e regramentos compartilhados em nosso tempo e

espaço histórico. A homossexualidade é uma das expressões da sexualidade, assim

como a heterossexualidade e a bissexualidade, no entanto, na nossa história ela nem

sempre foi entendida desse modo. Falar em diversidade sexual implica em reconhecer

e respeitar as diversas formas de expressão das sexualidades.

Diversidade sexual envolve orientação sexual e identidade de gênero.
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A orientação sexual refere-se à orientação do desejo afetivo e sexual considerando

relações entre parceiras/os. Podendo ser heterossexual, homossexual, bissexual ou

assexual.

A identidade de gênero refere-se a como a pessoa se identifica e se apresenta ao

mundo independente do seu sexo ao nascer, podendo ser masculina ou feminina.

Travestis e transexuais são pessoas que possuem uma identidade de gênero masculina e

feminina que não corresponde ao sexo atribuído no momento do seu nascimento.
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Vídeo 5: “ Educação do Campo”

Acesse: http://goo.gl/6uMO5c
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Escola do Campo - A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação

às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na:

• temporalidade e saberes próprios dos estudantes;

• na memória coletiva que sinaliza futuros;

• na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade;

• e, nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas

por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país.

Fonte: RESOLUÇÃO CNE/CEB 1, DE 3 DE ABRIL DE 2002, que institui as Diretrizes Operacionais para a

Educação Básica nas Escolas do Campo.
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“ (...) Em contraponto à visão de camponês e de trabalhador rural como

sinônimo de arcaico e atrasado, a concepção de educação do campo valoriza os

conhecimentos da prática social dos camponeses e enfatiza o campo como lugar de

trabalho, moradia, lazer, sociabilidade, identidade, enfim, como lugar da construção de

novas possibilidades de reprodução e de desenvolvimento sustentável.”

Fonte: SOUZA,  Maria Antônida de. EDUCAÇÃO DO CAMPO: POLÍTICAS, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA. Artigo. 2008.
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Vídeo 6:  Educação para o envelhecimento

Acesse: http://goo.gl/6uMO5c
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O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Só no Brasil, existem quase 20

milhões de pessoas idosas. Isso representa 11% da população, segundo dados do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Censo 2010.

As projeções apontam, também, que em 40 anos o percentual de pessoas idosas deve

triplicar no Brasil, aproximando-se de 29,7% da população. Segundo tais projeções, em 2050

haverá duas vezes mais idosas/os do que crianças na sociedade brasileira.

Fonte: Portal Seed: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1276
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Para garantir o envelhecimento da população de forma saudável e tranquila, com

dignidade, sem temor, opressão ou tristeza, precisamos trabalhar intensamente na

prevenção, identificação e no encaminhamento correto de casos de violência e, em

especial, temos que preparar as novas gerações com informações, materiais e recursos

educacionais, de forma a assegurar um envelhecimento digno e saudável

Fonte: Portal Seed: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1276
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Vídeo 7: Preconceito e Superação
Acesse: http://goo.gl/6uMO5c
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Quando a pessoa com deficiência é discriminada no ambiente 

que deveria acolhê-la, é preciso: 

• Identificar o estudante com deficiência, no contexto escolar, oferecendo-lhe os apoios

educacionais especializados, no turno e no contra turno;

• Assegurar-lhe condições de acesso a todos os espaços escolares, removendo barreiras

arquitetônicas;

• Incentivar o trabalho colaborativo entre professores do ensino comum e professores

especializados da educação especial, promovendo a participação efetiva do estudante.
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Sugestões de ações  para inclusão:

• ser natural; evitar superproteção;

• tratar o estudante como criança, enquanto for criança, adequando o tratamento conforme a idade;

• deixar que vivencie suas experiências, mediando apenas quando for necessário;

• evitar comparações, pois cada estudante é uma individualidade;

• conhecer e respeitar a linguagem por ele utilizada;

• ter firmeza de atitudes, sem discriminar em função da deficiência;

• oferecer atenção pedagógica individualizada ao aluno;

• incentivar o trabalho de colaboração entre estudantes, como trabalhos em grupos, por exemplo,

pois possibilitam a ajuda mútua entre os colegas.
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Quando pensamos em diversidade no currículo, temos que

considerar as especificidades, possibilidades e potencialidades de

todos os alunos da escola.

O currículo planejado, reflete as características e

necessidades individuais dos alunos? Atende à diversidade da sala

de aula?
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• Negras/os, indígenas, ciganas/os, quilombolas,

mulheres, lésbicas, gays, bissexuais, travestis,

transexuais, transgêneros (LGBT) e povos do campo e

das águas, dentre outros sujeitos, estão contidos no

currículo? De que forma estão? Como podem ser

contemplados?

• Quais as implicações dos preconceitos e

discriminações na prática pedagógica?
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• Ao historicizar conhecimentos, as/os educadoras/es

dispõem de elementos que permitam ir além das

histórias “oficiais” elaboradas a partir de perspectivas

eurocêntricas?

• Como o trabalho realizado na escola dialoga e dá

subsídios às/aos estudantes para a compreensão da

realidade e sua formação humana?



• Como cada educador/a vem abordando essa temática

nas suas práticas de docência?

• Quais as possibilidades de abordagem vislumbradas

para o Plano de Trabalho Docente após essa oficina?



• Que temas e ações esse grupo entende que devem

estar contempladas no currículo escolar?

• O que o grupo necessita para implementar as ações

listadas?
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Pesquisa FIPE 2009: portal.mec.gov.br/dmdocuments/diversidade_apresentacao.pdf

Ciganos: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/anticiganismo.pdf

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/historia_ciganos_brasil2008.pdf

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/diretrizes_atendimento_populacao_situacao_itinerancia.pdf

Indígena:  http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=549

Étnico-Racial:

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1321#10emd

http://www.neab.ufpr.br/

http://www.abpn.org.br/neabs/index.php?title=NEAB/UFMA

http://www.geledes.org.br/

Gênero e Diversidade Sexual: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1362#genero_diversidade

Campo: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=566

Educação para o envelhecimento: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1272

Educação Especial: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=708

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diversidade_apresentacao.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/anticiganismo.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/historia_ciganos_brasil2008.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/diretrizes_atendimento_populacao_situacao_itinerancia.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=549
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1321#10emd
http://www.neab.ufpr.br/
http://www.abpn.org.br/neabs/index.php?title=NEAB/UFMA
http://www.geledes.org.br/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1362#genero_diversidade
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=566
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1272
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=708
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