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DOCUMENTO 1
Orientações gerais e encaminhamentos
para a realização da oficina 

 A oficina “Reflexão sobre as questões da 
diversidade no currículo” busca promover uma 
articulação entre as demandas escolares sobre 
diversidades socioculturais e o currículo, ressaltando 
o papel da prática docente na permanência e no 
sucesso do sujeito da diversidade na escola.
 Para sua realização, solicitamos que a equipe 
gestora organize o grupo em um espaço com 
recursos tecnológicos que permitam a visualização 
de slides e vídeos, onde também seja possível a 
disposição dos participantes em pequenos grupos 
para debates. Recomendamos que a mediação da 
oficina seja feita de forma dialógica, primando pela 
discussão e participação de todos os participantes.
 O fio condutor dessa oficina de formação continuada são os 
seguintes conteúdos, cuja fundamentação teórica está disponibilizada na 
sequência desse documento: 

• Currículo e diversidade: relações de poder;

• Os sujeitos da diversidade e a prática docente;

• Conceitos associados à diversidade.

DOCUMENTO 2
Orientações aos docentes

Cara professora mediadora,
Caro professor mediador,

 A equipe do Departamento da Diversidade elaborou a oficina Reflexões sobre as 
questões da diversidade no currículo considerando a importância da mediação realizada por um 
membro do grupo de professoras e professores da própria escola, ou seja, alguém que 
está familiarizado com o cotidiano específico dessa instituição e conhece a dinâmica das 
discussões intraescolares.
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 A escolha da temática pela escola denota a necessidade de reflexão e de ações no 
sentido de fortalecer a prática docente preocupada com a permanência e o sucesso do 
sujeito da diversidade na escola. Além do pertencimento ao grupo participante da oficina, 
é interessante que a mediação seja feita a partir da algumas leituras, as quais sugerimos no 
final desse texto.
 Os slides da oficina são autoexplicativos e estão divididos em três partes que se 
complementam:

1. Mobilização: leitura da resenha da história “Quando a escola é de vidro”, de 
Ruth Rocha. Um roteiro para a reflexão é apresentado na sequência desse texto.

2. Fundamentação: apresentação de dados, leitura do texto “Currículo: a 
diversidade na educação básica” e exposição de situações que contextualizam a 
temática (vídeos e textos curtos) e para essa mediação, apresentamos subsídios 
no arquivo “Contextualizando” (ANEXO 1). A fundamentação se encerra com 
conceitos importantes no contexto da diversidade.

3. Produção: discussão e apresentação, em grupos, de questões que procuram 
integrar a teoria abordada, a experiência da prática pedagógica docente e o 
planejamento para abordagens futuras. 

 Ao final dos slides, encontram-se indicações para que as professoras e os professores 
que desejarem possam se aprofundar em pesquisas sobre a temática.
 É importante respeitar o tempo de cada atividade proposta, pois a exposição da 
produção realizada em grupos é essencial para o fechamento da oficina.
 Finalizando, apresentamos alguns links para legislações e outras produções em que 
a mediação encontra apoio.

a) Pesquisa FIPE 2009:
portal.mec.gov.br/dmdocuments/diversidade_apresentacao.pdf

b) Ciganos: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/anti-
ciganismo.pdf

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/his-
toria_ciganos_brasil2008.pdf

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/dire-
trizes_atendimento_populacao_situacao_itinerancia.pdf
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c) Indígena: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?con-
teudo=549

d) 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/

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

f) Campo:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?con-
teudo=566

g) Educação Especial:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?con-
teudo=708

h) Educação para o envelhecimento:
http://www.educacao.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=18948

Atenciosamente

Marise Ritzmann 
Chefe do Departamento da Diversidade
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DOCUMENTO 3
Proposta de atividade teórica e prática

MANHÃ
Passo 1 (40 minutos):

Sensibilização com resenha do texto “Quando a escola é de vidro”, de Ruth Rocha.

Após a leitura do texto, os participantes são convidados a estabelecer uma relação 
entre a escola fictícia da história e a escola real atual, por meio de questões norteadoras 
inseridas nos slides.

Passo 2 (15 minutos):
Apresentação de dados sobre preconceito e discriminação no ambiente escolar.
 
São apresentados dois gráficos com dados da pesquisa FIPE 2009, como disparadores 
da reflexão sobre as implicações desse panorama no currículo escolar.

Passo 3 (50 minutos):
Contextualizando e Conversando

Apresentação de vídeos e matéria jornalística que contextualizam o debate sobre 
a diversidade no ambiente escolar. Após cada exemplo contextualizador são 
apresentados os principais conceitos da temática, necessários para a análise da prática 
pedagógica.

Contextualizando (Vídeo 1): Ciganos
Conversando: slides com conceitos sobre a temática.

Contextualizando (Vídeo 2): Indígenas
Conversando: slides com conceitos sobre a temática.

Contextualizando (Vídeo 3): Étnico-racial
Conversando: slides com conceitos sobre a temática.

Contextualizando (Vídeo 4): Gênero e diversidade sexual
Conversando: slides com conceitos sobre a temática.

Intervalo

Passo 3 – sequência (60 minutos):
Contextualizando e Conversando
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Contextualizando (Vídeo 5): Educação do campo
Conversando: slides com conceitos sobre a temática.

Contextualizando (Vídeo 6): Educação para o envelhecimento
Conversando: slides com conceitos sobre a temática.

Contextualizando (Vídeo 7): Preconceito e Superação
Conversando: slides com questões para reflexão sobre o acolhimento das pessoas 
com deficiências na escola.

Observação:
Para apoio às reflexões, consultar o texto “Contextualizando” ao final desse 
documento.

TARDE
Passo 4 (50 minutos):

Leitura do texto “Currículo: a diversidade na educação básica” (ANEXO 2).

Passo 5 (40 minutos):
Questões para debate  
 
Após a leitura do texto e na sequência dos slides, são apresentadas questões para 
debate que procuram levar o grupo a estabelecer relação entre os materiais estudados 
e a prática curricular efetivada na escola.

Intervalo

Passo 6 ( 50 minutos):
Elaboração em pequenos grupos

Dividir os participantes em 7 grupos, distribuir as temáticas (Étnico-Racial, Campo, 
Indígena, Cigano, Gênero e Diversidade Sexual, Pessoas com Deficiências, Educação 
para o Envelhecimento) e propor a discussão e registro para apresentar para o grande 
grupo a partir das questões apresentadas a seguir.

1- Como cada um vem abordando a temática da diversidade nas suas práticas de 
docência?
2- Quais as possibilidades de abordagem vislumbradas para o Plano de Trabalho 
Docente após essa oficina? 

Passo 7 ( 50 minutos):
Painel para apresentação das discussões e considerações finais do mediador.


