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Educação e Diversidade 04 60 horas 60 T 

Ementa: Diversidade e diferença como constituintes da condição humana; Abordagens sobre a diversidade e a 
diferença no campo educacional; A escola inclusiva; Legislação, Políticas Públicas: gênero, deficiência, 
diversidade sexual, indígena, educação ambiental e outros; A formação de professores e a diversidade no espaço 
educacional.   

OBJETIVOS: 

• Compreender a diversidade e diferença como constituintes da condição humana. 
 

• Compreender os desdobramentos políticos e pedagógicos decorrentes do reconhecimento da diversidade e 
da diferença no campo educacional; 

 
• Problematizar aspectos das orientações legais relativas  ao  gênero, à deficiência, à diversidade sexual, 

indígena, entre outras no campo educacional; 
 

• Compreender a necessidade e a importância de tematizar “diversidade e diferença na escola” nos espaços 
de formação (inicial e/ou continuada) de professores/as; 

  
• Conhecer a politica de formação de professores no campo da diversidade materializada pela/na 

administração publica local; 
 

• Identificar questões históricas e sociais que colaboraram na formulação de políticas que contemplem  a 
diversidade e a diferença no campo educacional; 

 
• Compreender a Inclusão como uma invenção de nosso tempo que abarca pessoas com deficiência e todos 

aqueles que são histórica e negativamente discriminados no Brasil; 
 

• Conhecer a emergência e os desdobramentos politicos do Movimento Todos pela Educação no cenário 
educacional brasileiro; 

 
• Compreender no Movimento Todos pela Educação, a Inclusão escolar assume um caráter de minimização 

do risco social, baseado na performatividade escolar; 
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• Problematizar os modos como se constrói e se reconstrói a posição da normalidade, a posição da diferença 
e os significados que lhes são atribuídos na dinamica escolar; 

 
• Problematizar a presença de signos/marcas que valorizam e dão visibilidade à diversidade e às diferenças 

(sexual e de gênero; deficiência; étnico-racial, indígena, educação ambiental e outros);  
 

• Problematizar a improdutividade dos ensinos Fundamental e Médio como principal produto da escola 
pública; 

 
• Compreender a Educação brasileira como um espaço/tempo no qual persistem históricas desigualdades 

sociais e raciais; 
 

• Identificar aspectos dos conhecimentos produzidos pelos estudos  que versam sobre a tematica 
diversidade sexual na escolar; 

 
• Compreender  que os estudos  que versam sobre a tematica diversidade sexual na escolar estão cada 

vez mais alinhados aos preceitos dos direitos humanos; 
 

• Compreender  que as práticas no interior da escola precisem avançar para a promover uma educação 
inclusiva focada na diversidade sexual; 

 
• Compreender a importancia e a necessidade de o Estado insituir políticas de superação do racismo e da 

desigualdade racial na Educação escolar; 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

I - Diversidade e diferença como constituintes da condição humana 

• diversidade e diferença na materialização das politicas educacionais. 

II- A formação de professores e a diversidade no espaço educacional.   

• Formação de professores e inclusão escolar. 

III – Políticas Públicas para/na diferença e diversidade humana: gênero, deficiência, diversidade sexual, indígena, 
educação ambiental e outros 

• Siciodinamica inclusão e exclusão no contexto das politicas educacionais; 
 
IV- Diversidade, diferença e desigualdade no campo educacional 

• Raízes ideológicas do/no pensamento educacional brasileiro 
 

METODOLOGIA: 

Aulas expositivas e dialogadas, por meio de webconferência e vídeo aulas; estudos de textos indicados para cada 
Unidade. Roda de estudos coletivos nos Pólos. 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

A avaliação se dará de duas formas complementares: Avaliação de nível 1 e Avaliação de nível 2. 
 

1) Nível I: (valor 40 pontos) correspondem a essa avaliação, a realização de 4 (quatro) atividades sendo 
duas atividades postadas na plataforma e outras duas com apresentação nas rodas de discussão, 
organizadas nos polos. As respostas e as apresentações devem, necessariamente, apresentar certo nível de 
apropriação dos conceitos e dos temas abordados no material disponibilizado para a semana.  

 
2) Nível II: 

 
b) Prova escrita (valor 60 pontos). Correspondem a essa avaliação, a realização de 2 (duas) provas. Cada 
prova terá o valor de até 30,0. 
 

Os alunos serão avaliados na escala de 0 a 100: soma dos níveis: (NÍVEL I + NÍVEL II)  
 

Bibliografia Básica: 

PATTO, Maria Helena Souza. A Produção do fracasso escolar. 4ª ed revista e ampliada. São Paulo: Intermeios. 
NOTA: ISBN: 978-85-8499-021-4 
SANTOS, Boaventura de Sousa. A Construção Intercultural da Igualdade e da Diferença. In: A gramática do 
tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez.  Editora 2006. 
SCHILING, Flávia. Direitos humanos e educação: outras palavras, outras práticas. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 
2011.  
 
 
Bibliografia Complementar: 

CAIADO, K. R. M.. JESUS, D. M.. BAPTISTA, C. R. (Org.). Professores e educação especial. formação em 
foco. Porto Alegre: Mediação, CDV/FACITEC, 2011. 
 
CAIADO, Kátia Regina Moreno Caiado. JESUS, Denise Meyrelles de. Professores e Educação Especial: 
Formação em foco. Porto Alegre: Mediação, 2011. 
 
DINIZ, Margareth. Formação Docente para a Diversidade e a Inclusão. Ano 14 - n. 18 - dezembro 2011 - p. 39-55; 
 
GOMES, Nilma Lino. Diversidade étnico-racial, inclusão  e equidade na educação brasileira: desafios, políticas e 
práticas. RBPAE – v.27, n.1, p. 109-121, jan./abr. 2011. 

HATTGE, Morgana Domênica; LOPES, Maura Corcini. A inclusão escolar e o movimento Todos Pela Educação. 
Revista Educação Especial, v. 28, n. 53, p. 569-582, set./dez. 2015. Santa Maria. 
 
JESUS, DM. BAPTISTA, CR. VICTOR, SL. Pesquisa em educação especial. mapeando produções. Vitória: 
EDUFES, 2012. 
 
LOPES Maura C.. FABRIS, Eli H. Educação e inclusão. BH: Autêntica. 
 
LOURO, Guacira Lopes. Educação e docência: diversidade, gênero e sexualidade. Form. Doc., BeloHorizonte,v. 
03, n. 04, p. 62-70, jan./jul. 2011.  
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LOURO, Guacira Lopes. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. Pro-Posições, v. 19, n. 2 (56) - 
maio/ago. 2008. 

MARCON, Amanda Nogara; PRUDÊNCIO, Luísa Evangelista Vieira; GESSER, Marivete. Políticas públicas 
relacionadas à diversidade sexual na escolar. Psicologia Escolar e Educacional, SP. Volume 20, Número 2, 
Maio/Agosto de 2016: 291-301. 
 
NASCIMENTO, Janaína Xavier do.  Políticas Públicas e Desigualdade de Gênero na Sociedade Brasileira: 
Considerações Sobre os Campos do Trabalho, da Política e da Ciência. MEDIAÇÕES, LONDRINA, V. 21 N. 1, 
P. 317-337, JUL./DEZ. 2016. 
 
PAIVA, Juliana Cavalcante Marinho; BENDASSOLLI, Pedro F. Políticas sociais de inclusão social para pessoas 
com deficiência. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 23, n. 1, p. 418-429, jan. 2017. 

PATTO, MARIA HELENA SOUZA. “Escolas cheias, cadeias vazias”: Nota sobre as raízes ideológicas do 
pensamento educacional brasileiro. ESTUDOS AVANÇADOS , 21 (61), 2007. 
 

	  

	  


