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Num cenário de crescente intolerância e desrespeito que se apresenta nos dias atuais, a 

escola aparece como um campo possível para o exercício da alteridade. A prática pedagógica 

ancorada na valorização da vida e no respeito a si e ao outro alia-se à função educativa formal 

do espaço escolar, tornando-se, por excelência, importante elemento para fazer frente à 

intolerância que se destinada às minorias. 

 Ao refletirmos acerca dessa realidade, percebemos que a escola precisa exercer ações 

que visam modificar um cenário social eivado de ódio, preconceitos, discursos e práticas que 

desqualificam as minorias. Por essa razão, formulamos o seguinte problema de pesquisa que 

ora se apresenta nesse trabalho: de que maneira a temática da diversidade pode vir a ser 

trabalhada no espaço escolar a fim de contribuir para a construção de um mundo mais justo, 

mais igualitário e mais tolerante?  

Tendo em vista apresentar respostas para alcançar tal intento, a equipe pedagógica que 

compõe a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor João José da Costa 

propôs, para o ano letivo de 2017, a aplicação do Projeto de Intervenção intitulado 

“Diversidade: integrando conhecimentos, conhecer para respeitar”. Assim, o presente trabalho 

se configura na condição de relato de constituição do referido projeto e de algumas das 

experiências, atividades e ações que o compuseram, ancorando-se numa análise que se pauta 

no estudo de obras de referência sobre assunto, unindo a isso a metodologia da observação 

participante para relatar algumas das ações postas em prática durante a aplicação do projeto.  

Dessa maneira, este trabalho apresenta como objetivo principal refletir acerca do trato 

com a temática da diversidade no ambiente escolar, na busca pelo combate aos discursos de 

ódio que permeiam o dia a dia dos estudantes. Portanto, ao se trabalhar com a temática da 

diversidade na escola, pretendeu-se alcançar como resultado o exercício da condição cidadã 

junto aos discentes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio da EEEFM Professor João José 
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da Costa envolvidos nas ações do Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado “Diversidade: 

conhecer para respeitar”, alicerçando-o no discurso e na prática relativa ao respeito a si e ao 

outro dentro do espaço escolar e, por conseguinte, também fora dele. 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor João José da Costa 

localiza-se no bairro da Torre, inserido na porção central da cidade de João Pessoa – PB. Por 

meio de informações obtidas no histórico da instituição escolar, através do Decreto Estadual 

no 10.210 de 28 de abril de 1984, a então Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor 

João José da Costa ganhou a autorização para funcionar na condição de unidade escolar 

autônoma, visto que se configurava como anexo da atual Escola Estadual de Ensino Médio, 

Técnico e Profissionalizante Padre Hildon Bandeira. 

Assim, no ano de 1984, a unidade escolar recebeu o nome de seu patrono, João José da 

Costa que, segundo informações contidas no histórico da escola, foi inspetor federal do 

Ministério da Educação e Cultura - MEC e professor titular da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Paraíba-UFPB. 

Nos dias atuais, a E. E. E. F. M. Professor João José da Costa encontra-se em pleno 

funcionamento, na Avenida Barão de Mamanguape, no bairro da Torre. A escola conta com 

um total de 410 (quatrocentos e dez) alunos matriculados, sendo 230 (duzentos e trinta) desles 

estudantes do turno matutino e 180 (cento e oitenta) estudantes do turno vespertino, 

respectivamente os dois turnos de funcionamento da referida unidade escolar. São oferecidas 

turmas do 6º ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio em ambos os turnos. 

Guerras, conflitos e tragédias marcam atualmente a segunda década do século XXI 

assim, tais elementos ainda dão a tônica no contexto geopolítico mundial através de conflitos 

que ocorrem na Síria, Oriente Médio, África, Leste Europeu e outros pontos geográficos do 

planeta. Em decorrência dessa situação, levas de imigrantes buscam abrigo e segurança na 

Europa que, em contrapartida, fecha suas portas e fronteiras aos refugiados. Na realidade em 

que a nossa humanidade se encontra, os discursos de ódio ganham mais facilmente espaço na 

mídia e nas redes sociais, por vezes através de porta-vozes de partidos políticos 

ultraconservadores e grupos extremistas ao redor do mundo.  

No Brasil, programas e benefícios sociais são cortados, tendo como justificativa a crise 

econômica, prejudicando expressiva parcela da população menos favorecida aumentando, por 

conseguinte, a escalada de violência que assola desde as grandes metrópoles até as cidades do 

interior. O cenário faz-se propício para a propagação da desigualdade, da supressão de 

direitos, do desespero e do desrespeito. 
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Na Paraíba, os altos índices de violência contra a mulher, o feminicídio e a homofobia 

chamam a atenção num contexto de impunidade. A discussão sobre gênero e etnia, por vezes, 

é vista como “discurso ideológico”, sendo relegada a “segundo plano”, substituída, inclusive 

no âmbito escolar, por discursos e ideais ditos conservadores e que colaboram para a 

perpetuação da violência – física e simbólica, de todas as ordens –  para com as minorias. 

Num contexto mundial em que o desrespeito ao outro impera, qual o papel da escola, 

como instituição educacional? A nosso ver, deve ser o de educar, o de incluir, o de respeitar 

as opiniões, as expressões e as orientações daqueles que, na aparência, podem não nos parecer 

como iguais, mas que o são na essência, na característica que temos em comum com o 

refugiado sírio, com o latino-americano que sofre preconceito nos Estados Unidos, com a 

mulher paraibana que é agredida, com o negro, com as minorias étnico-sociais do Brasil e do 

mundo atualmente: a humanidade. 

A valorização da vida humana torna-se, assim, pauta para promover uma discussão 

imprescindível a ser apresentada nas escolas. Para tanto, devemos buscar a 

interdisciplinaridade e a integração de conhecimentos para alcançar essa intenção, abarcando 

assuntos os mais diversos possíveis, desde a tolerância religiosa, passando pelo respeito à 

orientação sexual de cada um, chegando até mesmo ao bullying, racismo, homofobia, 

xenofobia entre outros.  

Dessa maneira percebe-se que, no contexto atual, é possível e necessário constituir 

uma escola com plena participação cidadã, ancorada num modelo de educação voltado para o 

protagonismo estudantil, com uma prática pedagógica baseada em princípios de respeito 

mútuo, constituindo-o não apenas como obrigação pura e simples, mas sim como pensamento 

a ser valorizado e posto em prática por todos que compõem a unidade escolar, especialmente 

os estudantes, razão de ser do trabalho pedagógico. Assim, acredita-se que para se constituir 

um modelo de “(...) educação de qualidade e multicultural, faz-se necessário que o 

planejamento pedagógico tenha propostas de intervenção intercultural, que permita o 

conhecimento amplo da complexidade sócio histórica e da convivência das diversidades (...)” 

(BOTELHO; MARQUES, 2015, p.33). 

Com base nessa perspectiva, na definição dos eixos de atuação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica-PIP para o ano letivo 2017 proposto pela EEEFM Professor João 

José da Costa encontram-se tópicos relacionados à conscientização e à necessidade do 

respeito ao outro como uma extensão do ser em si mesmo: gênero, tolerância religiosa, 

pluralidade cultural, etnia, cidadania, orientação sexual, saúde e prevenção, gestão de 
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conflitos no ambiente escolar, bullying, direitos humanos entre outros, relembrando a 

importância de se abrir a oportunidade de sugestão de subtemas a professores, estudantes, 

funcionários e corpo diretivo durante o decorrer do ano letivo. 

Em tempos de guerra e violência como os que a humanidade se encontra nos dias 

atuais, incluindo, obviamente, o contexto paraibano e local específico onde a unidade escolar 

está localizada – o município de João Pessoa e o bairro da Torre – percebe-se que é possível 

combater o desrespeito e o preconceito, lançando mão da conscientização cidadã, alteridade e 

valorização de direitos. Diante disso, o ambiente escolar se porta, nos dias atuais, como um 

dos principais baluartes para combater os discursos e práticas sectárias e de ódio, funcionando 

como uma espécie de microcosmo da prática social cotidiana para o desenvolvimento de 

valores como respeito, tolerância e alteridade. 

No contexto atual, globalizado e conectado, da mesma forma que os discursos e ações 

visando à alteridade se propagam, é possível perceber também a propagação do contrário: 

preconceitos, ódio, xenofobia, homofobia, misoginia entre outros, aproveitando-se da 

desinformação e da ideia de que a mídia, veículos de comunicação e meios sociais servem 

para disseminar o discurso de ódio travestido de opinião sendo, por vezes, confundido com o 

simples direito de “liberdade de expressão”. 

Os princípios de igualdade e reconhecimento de todos como seres humanos devem ser 

caros à educação como um dos elementos capazes de despertar consciências e formar os 

cidadãos do amanhã que, por sua vez, modificarão o mundo no qual vivem e se desenvolvem 

hoje. 

Dessa maneira, é necessário alertar às gerações atuais e futuras que as ideias de ódio 

devem ser combatidas, visto que, em instâncias legais, propagá-las já é proibido, vide a 

Constituição Federal Brasileira (1988), nossa Carta Magna, chamada de “Constituição 

Cidadã”, para a qual a isonomia de direitos é um preceito comum a todos. 

 
Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (BRASIL, s.p. 2017). 
 

Em se tratando da prática pedagógica, um dos melhores documentos para comprovar o 

quanto o respeito a si e ao outro devem figurar entre os preceitos da educação brasileira é o 

conjunto de diretrizes que formam os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN’s. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



 

 

5 

 

 Apesar de apresentarem um caráter de diretriz e não de obrigatoriedade, os PCN’s 

formam um documento que prima pela aplicação de uma prática pedagógica eficaz e cidadã, 

pautada nos pilares da Ética, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Saúde e Meio 

Ambiente, numa abordagem que abrange todas as disciplinas que compõem o currículo 

escolar. Assim, diante da atual conjuntura social, percebe-se que 

[...] há uma expectativa na sociedade brasileira para que a educação se 
posicione na linha de frente da luta contra as exclusões, contribuindo para a 
promoção e integração de todos os brasileiros, voltando-se à construção da 
cidadania, não como meta a ser atingida num futuro distante, mas como 
prática efetiva (BRASIL, 1998, p.21). 
 

Dessa forma, os conceitos de diversidade, alteridade, respeito, isonomia e direitos 

humanos precisam estar permeados por uma prática pedagógica fundamentada na pluralidade 

e na valorização das diferenças no ambiente escolar, atrelada, obviamente, com a integração 

dos conhecimentos escolares, representado nos componentes curriculares, trabalhando 

competências e habilidades relacionadas a cada um deles.  

Assim, seguindo tais preceitos, é possível construir uma educação formal e de 

qualidade dentro do ensino público brasileiro. Tal realidade torna-se exequível quando todos 

os que compõem a comunidade escolar se irmanam e buscam alcançar este grau de 

excelência, conforme esperamos conseguir em nosso Projeto de Intervenção pedagógica-PIP, 

visto que 

[...] a educação de qualidade é aquela mediante a qual a escola promove, 
para todos, o domínio de conhecimentos e o desenvolvimento de 
capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento de 
necessidades individuais e sociais dos alunos, bem como a inserção no 
mundo e a constituição da cidadania também como poder de participação, 
tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
Qualidade é, pois, conceito implícito à educação e ao ensino (LIBÂNEO, et 

al, 2008, p.118). 
 

A escola, portanto, deve se constituir como um lugar de excelência para o exercício do 

respeito à diversidade, esteja ela expressa na aparência, na origem, na religião, na orientação 

sexual, na forma como se expressa e convive com os que estão ao seu redor, enfim, num 

contexto em que se valorize o diálogo e a democracia, desde as séries iniciais do Ensino 

Fundamental até o término do Ensino Médio, perpassando uma perspectiva crítica dos 

conteúdos abordados e da relação entre eles, à realidade, o contexto histórico e social atual, 

além da própria realidade dos estudantes que compõem o corpo discente da EEEFM Professor 

João José da Costa. 
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O mundo no século XXI aparece como um cenário perfeito para o desenvolvimento de 

conflitos dos mais diversos tipos e matizes: bélicos, religiosos, étnicos e regionais. Esse fato 

gera espaço para a propagação de discursos de ódio e intolerância para com aqueles que, 

literalmente, não se enquadram em um padrão social rigidamente normativo e pré-

estabelecido. 

 Vivemos num mundo em que a sociedade carece de alteridade, um mundo em que se 

constroem mais muros, que dividem as pessoas, do que pontes, que as fariam estar mais 

ligadas e perceber, em si e nos outros, a condição essencial que nos une: a de seres humanos. 

É possível se combater tamanho preconceito e intolerância, nos dias atuais, ancorando-

se a busca pela alteridade e pelo respeito justamente na educação. Se a ignorância é uma 

espécie de “pedra fundamental” de todo preconceito, conhecer é condição fundamental para 

respeitar o outro e não temê-lo, inferiorizá-lo ou exclui-lo. Portanto, é preciso conhecer para 

respeitar integrando, para isso, os conhecimentos da educação formal apresentados, no 

decorrer do tempo, através de diferentes componentes curriculares, articulando-os à ideia de 

respeito e tolerância, dentro e fora do espaço escolar. 

Nesse sentido, num cenário de desrespeito, violência e intolerância, a escola aparece 

como um campo de exercício para a alteridade e respeito a si e ao outro, representada pelos 

colegas, professores, funcionários e corpo administrativo e diretivo. A prática pedagógica 

embasada no respeito e alteridade, aliada à função educativa do espaço escolar é, por 

excelência, importante elemento para fazer frente aos discursos e práticas de intolerância, 

especialmente àqueles que são destinados às minorias. 

Por essa razão, ao refletirmos acerca dessa realidade, é inegável que o papel da escola 

é capaz de modificar tal cenário, sendo possível exercitar isso de maneira assertiva e profícua. 

Por isso, nos indagamos: de que forma a escola, na condição de espaço de ensino e 

aprendizagem, pode contribuir para a construção de um mundo melhor, mais justo, mais 

igualitário e mais tolerante? Qual o nosso papel, na condição de educadores, para alcançar tal 

intento? De que maneira pode-se aliar o aprendizado formal dos componentes curriculares 

com o discurso e as práticas relacionados ao respeito e a alteridade? 

Tendo em vista formular respostas e ações exequíveis para alcançar isso, a Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor João José da Costa convidou a 

comunidade escolar, desde o início do ano letivo de 2017, para refletir acerca de temas como 

alteridade e o respeito, principais pilares do Projeto de Intervenção Pedagógica-PIP de 

periodicidade anual, que teve como título escolhido pela comunidade escolar “Diversidade: 
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integrando conhecimentos, conhecer para respeitar”. A proposta interdisciplinar intenta, desde 

o primeiro momento de sua formulação e execução, trabalhar elementos como o respeito às 

diferenças, inspirando-se na prática pedagógica cotidiana que tem como base os preceitos 

expostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN’s: Ética, Saúde, Meio Ambiente, 

Orientação Sexual e Pluralidade Cultural.  

A palavra diversidade – a primeira que se encontra no título do referido Projeto de 

Intervenção Pedagógica-PIP – já nos remete à noção de que, na condição de seres humanos, 

somos diversos ao mesmo tempo em que somos todos iguais. Nossas diferenças culturais, 

religiosas, regionais, físicas, étnicas, sexuais ou de que ordem for, devem nos aproximar e não 

nos repelir, irmanando-nos sob a égide do respeito a si e a outrem. 

A expressão “Integrando conhecimentos”, presente no subtítulo do Projeto refere-se à 

necessidade de trabalhar a interdisciplinaridade no âmbito de nossa proposta pedagógica, 

respeitando-se as peculiaridades de cada um dos componentes curriculares, relacionando-os 

também no que se refere aos pontos semelhantes de cada um deles, a serem tratados no 

Projeto de Intervenção pedagógica-PIP. Diante dessa realidade, buscou-se trabalhar a 

interdisciplinaridade levando-se em consideração a realidade de nossa comunidade escolar. 

 Ademais, o referido projeto nos incita à reflexão e aos cuidados para com a 

convivência escolar e, por extensão, para todo e qualquer ser humano, respeitando-os 

mutuamente na busca por combater os discursos de ódio que permeiam o dia a dia dos 

estudantes, seja nas redes sociais, na mídia e até mesmo dentro da própria escola.  

Aliado a isso, não é forçoso lembrar que o referido Projeto visa, de maneira integral e 

criativa, contribuir diretamente para a melhoria dos índices de aprendizagem dos estudantes 

relacionados a todos os componentes curriculares, alicerçando-os numa proposta 

interdisciplinar. Portanto, o Projeto de Integração Pedagógica-PIP proposto para o ano letivo 

de 2017 da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor João José da Costa 

pretende contribuir para exercitar a formação cidadã e o protagonismo juvenil dos discentes 

junto ao incremento das atividades pedagógicas e melhoria do nível de aprendizagem. 

Em se tratando da realidade encontrada na E.E.E.F.M Professor João José da Costa, 

percebemos que se faz necessário construir um Projeto de Intervenção Pedagógica-PIP 

articulado a um trabalho coletivo junto a docentes, discentes, corpo diretivo, administrativo e 

funcional da escola. A própria diversidade de pensamentos e de execução de trabalho na 

escola nos permite tratar a respeito do tema desse Projeto: a diversidade. 
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Além disso, lidar com os posicionamentos diferentes na escola é uma tarefa 

desafiadora que exige empenho, paciência e persistência de seu corpo docente, diretivo e 

técnico-administrativo, para que seja possível alcançar o desenvolvimento pleno de nossos 

estudantes que são, em sua maioria, pessoas que apresentam dificuldades sociais, econômicas 

e familiares, além de serem sujeitos oriundos de realidades diversas, o que torna ainda maior a 

responsabilidade da unidade escolar, no que se refere à aplicabilidade desse Projeto, para 

atender as necessidades de um grupo tão heterogêneo. Tal variedade de formação, origem e 

histórias de vida favorecem sobremaneira a necessidade de se abordar um tema como o 

respeito à diversidade e às diferenças no ambiente escolar. 

Por essa razão, apresentou-se como objetivo geral proposto para o Projeto de 

Intervenção Pedagógica Escolar a necessidade de se compreender a noção de diversidade com 

base na alteridade e no respeito a si e ao outro no espaço escolar, integrando os 

conhecimentos das diferentes disciplinas do currículo escolar. Já de maneira específica, o 

referido Projeto que aqui fazemos menção busca analisar os conceitos de diversidade, 

alteridade e tolerância, associando-os à prática pedagógica, ao cotidiano escolar, além de 

enfatizar a relação da diversidade com elementos relativos a gênero, etnia, cidadania, ética, 

protagonismo, direitos humanos, religiosidade e pluralidade cultural nas relações escolares e 

sociais, na busca por estratégias que permitam combater os discursos e práticas pautadas no 

ódio e na intolerância dentro do espaço escolar. 

Nesse sentido, uma das ações mais impactantes realizadas pelo Projeto e que está 

diretamente relacionada à referida temática foi a organização da mostra de conhecimentos 

anual que teve como tema exatamente o mesmo título do Projeto de Intervenção Pedagógica: 

Diversidade – conhecer para respeitar. Esta atividade específica, realizada durante o mês de 

agosto do corrente ano, posta em prática ambos os turnos da escola, teve o objetivo de 

promover a reflexão acerca da diversidade no ambiente escolar e fora dele, enfatizando uma 

perspectiva cidadã e participativa. 

As turmas do Ensino Fundamental e Médio dos turnos manhã e tarde foram divididas, 

ainda no segundo bimestre, para pesquisar e trabalhar as seguintes temáticas: mulheres, 

idosos, deficientes, consciência negra, comunidade LGTB, intolerância religiosa e diversidade 

étnica. Cada turma contou com o apoio de dois professores para auxiliar na organização das 

atividades produzidas com base no tema, a fim de apresentarem tais atividades em 

culminância marcada para fins de agosto do presente ano letivo. 
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Os estudantes foram estimulados a trabalhar com as temáticas após fazerem vasta 

pesquisa bibliográfica sobre os temas específicos que coube a cada uma das turmas, unindo as 

informações sobre o tema ao trabalho com o lúdico e às diferentes artes, a exemplo da música, 

dança, peças teatrais entre outras, apresentando parte do resultado das ações em suas próprias 

salas de aula, tendo cada uma delas decoradas com a temática específica que cabia a cada 

turma, abrindo-as para a visitação de outras turmas, além de apresentarem as atividades 

artísticas referentes à temática para toda a comunidade escolar na quadra da escola. 

O interesse demonstrado pelos estudantes relativo a algumas das temáticas escolhidas 

no trabalho da Mostra de Conhecimentos já suscitou na equipe pedagógica o desejo de 

aprofundar os estudos específicos relativos a alguns temas, a exemplo do combate à 

intolerância religiosa, com roda de diálogo a ser realizada no dia 01 de novembro de 2017 

cujo título será “Vida é Diversidade, Deus é multiplicidade”. O título escolhido, além de 

expressar de maneira clara e direta qual é a proposta da atividade, veio através de sugestão de 

uma das professoras do corpo docente da instituição, inspirando-se na música do cantor 

espiritualista Flávio Passos, intitulada “Nova Era”. 

Além disso está prevista, para meados do mês de novembro, outra ação pedagógica 

voltada para um dos temas específicos que foram trabalhados na própria mostra de 

conhecimento: a consciência negra. Inclusive, ventila-se entre a própria equipe pedagógica a 

necessidade de se fazer um convite a um(a) profissional que trabalhe na área acadêmica com 

pesquisas que envolvem a temática, trazendo-a de maneira a aproxima-la das discussões com 

os estudantes do Ensino Fundamental e Médio da EEEFM Professor João José da Costa. 

 A metodologia que se apresentou como sendo mais adequada, a nosso ver, para pautar 

as ações do Projeto “Diversidade: integrando conhecimentos, conhecer para respeitar” está 

ancorada no método da pesquisa-ação, ou seja, aquela cujos resultados devem ser 

efetivamente colocados em prática para que a mesma possa se efetivar. Esse é um tipo de 

pesquisa que apresenta 

 

[...] base empírica que é concebida e realizada em estrita associação com 
uma ação ou com resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema 
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, 
p.14). 
 

A pesquisa-ação, portanto, é vista como uma maneira de se solucionar uma 

problemática específica, posta em prática com o aval coletivo e em um determinado campo de 
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ação, sendo este campo a E. E. E. F. M Professor João José da Costa, na condição de unidade 

de ensino autônoma.  

A fim de que a execução do Projeto seja realizada a contento, a unidade escolar, na 

representação de seu corpo diretivo e de seus professores, buscou firmar parcerias, no 

decorrer de todo o ano letivo, com pessoas físicas e jurídicas, bem como com órgãos públicos 

e privados com vistas a auxiliar na implementação de ações, a exemplo de palestras, oficinas, 

minicursos, mostra de conhecimento, roda de diálogo entre outras atividades que fazem parte 

do conjunto de ações a serem aplicadas junto ao Projeto de Intervenção Pedagógica-PIP. 

A proposta metodológica desse Projeto de Intervenção Pedagógica-PIP preconizou 

transformar as ações e atividades relativas ao mesmo em momentos que se constituem como 

uma verdadeira oportunidade para incentivar o trabalho pedagógico relacionado ao tema nos 

espaços de dentro e fora da escola, a exemplo de culminâncias organizadas coletivamente na 

quadra de esportes, além de aulas de campo realizadas dentro e fora do município de João 

Pessoa entre outras ações pedagógicas, ressaltando a necessidade de integrar conhecimentos e 

trabalhar com a interdisciplinaridade no decorrer de todo o Projeto. 

Por fim, percebeu-se que trabalhar com a diversidade como temática principal de um 

Projeto de Intervenção Pedagógica ainda vem trabalhando e tolhendo, dentro da própria 

comunidade escolar, uma série de preconceitos e desrespeitos vivenciados no cotidiano da 

prática pedagógica, desmistificando as concepções relativas a assuntos como gênero, etnia, 

homofobia, direitos humanos e intolerância no ambiente escolar, além de se apresentar aos 

estudantes como sendo uma oportunidade para refletir acerca de uma temática tão importante 

e que reverbera em tantas outras frentes de trabalho na própria escola e na relação dos 

estudantes atingidos pelo Projeto com o mundo que os cerca e que se apresenta multiverso em 

sua acepção.  
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