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Este resumo refere-se ao projeto de Ensino que foi desenvolvido no Colégio de Aplicação – 

CEPAE – UFG, com a turma de 1º ano do Ensino Fundamental, durante as aulas da disciplina 

de Língua Portuguesa, no 2º semestre do presente ano.  Neste projeto buscou-se, a partir de 

diferentes gêneros textuais, contextualizar conteúdos presentes nos Temas Transversais: Ética 

e Pluralidade Cultural, no intuito de possibilitar que o processo de ensino/aprendizagem da 

Língua Portuguesa disponibilizasse também a oportunidade de acesso a uma formação que 

apresente as “diferenças” entre os indivíduos como fator positivo de construção de 

“identidades”. Optou-se por esta abordagem neste projeto em razão de compartilharmos de 

pressupostos teóricos que afirmam que os indivíduos têm sido caracterizados historicamente 

por suas supostas “diferenças”, sendo rotulados pelos sentidos que lhe são atribuídos em 

acordo com as concepções próprias dos olhares a ele direcionados em suas relações sociais. 

Sendo assim,  priorizou-se as diferenças entre os indivíduos com intuito de  configurar  sua 

identidade,  por considerarmos tal prática como uma possibilidade  de desconstrução de 

atitudes preconceituosas e discriminatórias, que podem ser consideradas como fator 

desencadeador  do  aumento gradativo de atos de violência  em  âmbito escolar. A 

metodologia apresentada para desenvolver as atividades que compuseram este projeto de 

ensino seguiu um cronograma organizado em seis aulas, as quais apresentaram os seguintes 

temas: 1ª aula – “Diversidade na família”; 2ª aula – “Quem sou eu? Trabalhando a 

identidade; 3ª aula – “Questão racial”; 4ª aula – “Tudo bem ser diferente”; 5ª aula – “ Essa 

brincadeira não tem graça!”; 6ª aula – “Conhecendo os direitos das crianças”. Nas 

elaborações textuais e nas discussões orais concernentes  às atividades propostas,  os alunos 

demonstraram  um movimento de melhora progressiva  em direção a aprendizagem dos 

conteúdos apresentados em sala de aula, construindo hipóteses  a partir dos conceitos 

científicos aprendidos com relação a solução de problemas presentes em sua vida cotidiana. 

Portanto, é possível concluir que a abordagem interdisciplinar a partir de projetos que neste 

trabalho conciliou conteúdos da disciplina de Língua portuguesa com os temas transversais 

Ética e Pluralidade Cultural, considerando as “diferenças” na construção positiva das 

identidades, pode ser considerada como uma importante estratégia pedagógica, na busca em 

alcançar o respeito ao outro (aluno/professor/família) como forma de possibilitar a construção 

coletiva de um ambiente escolar respeitoso em sua diversidade, transformando assim esse 

espaço educativo em um ambiente propício para o desenvolvimento de um processo de 

ensino/aprendizagem efetivamente significativo. 
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