
 

Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equidade”; Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Almada/Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013. 

TÍTULO: Diversidade Étnico-Cultural Brasileira: Possibilidades de Inclusão 

por meio do Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

 

Autoria: Teresa Jussara Luporini, Zélia Maria Lopes Marochi;Elizabeth Regina Streisky de 

Farias 

Palavras-chave: Inclusão Étnico-Racial – Inclusão Educacional e Identidade 

Resumo Diversidade Étnico-Cultural Brasileira: possibilidades de inclusão por meio do estudo da 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena LUPORINI, T.J – UEPG MAROCHI, Z.M.L. – UEPG 

FARIAS, E. R. S. - UEPG Considerando a literatura especializada na área de formação de professores 

e as possibilidades de inclusão nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no período de 2005 a 2012, 

a Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, no Paraná – Br, instituiu o projeto Diversidade 

Étnico-Cultural Brasileira: História e Cultura Afro-Brasileira e Indigena, visando promover a 

discussão de aspectos fundamentais da formação da sociedade e população nacional, apresentando 

como resultado, produções docentes adequadas à aplicação didático-pedagógica, incorporando os 

princípios da inclusão educacional, relacionados à etnia. A opção metodológica foi o 

desenvolvimento de Grupo de Estudos e de Oficinas Pedagógicas, oportunizando a criação, o 

desenvolvimento e a análise de produções docentes referentes a temáticas étnico-raciais. Por meio de 

discussões, reflexões e atividades desenvolvidas em sala de aula foi possível que os professores 

observassem de forma crítica a relação entre o sistema escolar, a questão identitária (de alunos e 

professores) e as desigualdades raciais e étnicas presentes neste contexto. Segundo os professores 

participantes o impacto da execução do projeto pode ser observado tanto na vida pessoal e profissional 

quanto no espaço escolar. 

Conforme sua percepção: “a descoberta de que muitos escravos eram integrantes da nobreza africana, 

levantou autoestima dos alunos afrodescendentes”; “com o projeto desenvolvido os educandos se 

sentiram mais apaixonados por si próprios, pois com o conhecimento e a construção de sua identidade 

puderam perceber o quanto todos tem seu valor e que cada um contribui para o Brasil em que 

vivemos”; “... sou negra e gostei de me mostrar aos alunos e conseguir que os alunos afrodescendentes 

também se mostrassem aos colegas, como seres de valor, descendentes de uma raça forte que com 

suas mãos ergueu o país, em todos os sentidos”. 
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