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Esta pesquisa buscou descobrir como os Temas Transversais, trabalhados
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Esta pesquisa buscou descobrir como os Temas Transversais, trabalhados
diversidade e amenizar a intolerância. Os Temas Transversais, contidos
Pluralidade Cultural, Meio-ambiente, Saúde, Orientação Sexual,
considerados fundamentais para desenvolver no educando(a) uma
cidadania. Nesse aspecto, os Temas se apresentam como uma ferramenta
amenizar a intolerância.amenizar a intolerância.

OBJETIVOS

Objetivo geral:
Esta pesquisa tem por objetivo analisar os temas transversais propostosEsta pesquisa tem por objetivo analisar os temas transversais propostos
contribuição para amenizar a intolerância.

Objetivos específicos
1. Analisar os fundamentos teóricos (filosóficos e educacionais) que
como os conceitos: diversidade, pluralismo cultural, multiculturalismo, tolerânciacomo os conceitos: diversidade, pluralismo cultural, multiculturalismo, tolerância
2. Estudar as propostas dos temas contidos nos PCN’s (Ética, Meio
Educação Sexual).
3. Verificar se houve mudança na forma de pensar do/a aluno/a em
homossexualismo, negros, índios, árabes, judeus, nordestinos, portadores
4. Investigar os conteúdos trabalhados em sala de aula pelos/as professores/as4. Investigar os conteúdos trabalhados em sala de aula pelos/as professores/as

METODOLOGIA:

A metodologia se dividiu em duas etapas. No primeiro momento foram
nos autores que discutiam a questão da multiculturalidade e pluralidadenos autores que discutiam a questão da multiculturalidade e pluralidade
aos Temas Transversais. No segundo momento foram aplicados questionários
Alegre com o objetivo de verificar de que forma os Temas Transversais
educando(as) e de que maneira eles(as) se posicionaram em relação à
religiosa (muçulmanos, cristãos, espíritas, batuqueiros). A pesquisa
educandos(as) construíram em relação aos deficientes físicos, aos nordestinoseducandos(as) construíram em relação aos deficientes físicos, aos nordestinos
caráter privada e confessional (protestante e católica) e uma era pública

RESULTADOS

A pesquisa concluiu: 1. Ainda há um alto índice de preconceito contraA pesquisa concluiu: 1. Ainda há um alto índice de preconceito contra
educando(as) terem feito reflexão sobre os valores, propostos nos Temas
se apresentaram como um grande instrumento que pode amenizar este
costumeiramente não fazem parte da discussão das chamadas disciplinas
disciplinas humanísticas especialmente Filosofia, História e Ensino Religioso
contidos nos Temas Transversais. 3. O conhecimento a respeito de um grupocontidos nos Temas Transversais. 3. O conhecimento a respeito de um grupo
anterior. 4. Verificou-se que o caráter confessional não interferiu na
discriminação contra os grupos analisados.
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trabalhados na escola, podem contribuir para uma convivência natrabalhados na escola, podem contribuir para uma convivência na
contidos nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental (Ética,

Trabalho e Consumo), apresentam uma proposta de assuntos
consciência social mais crítica, preparando-o para o exercício da

ferramenta disponível à escola e aos professores, podendo contribuir para

propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e suapropostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e sua

dão sustentação para discussão sobre diversidade e inclusão, bem
tolerância e cultura.tolerância e cultura.

Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo, Saúde e

em relação aos temas: respeito, tolerância, racismo, discriminação,
portadores de necessidades especiais.

professores/as.professores/as.

foram realizadas reflexões, discussões e produção de textos baseados
pluralidade cultural bem como análise dos textos e documentos relacionadospluralidade cultural bem como análise dos textos e documentos relacionados

questionários a três escolas de Ensino Fundamental da cidade de Porto
Transversais foram trabalhados em sala de aula, qual impacto causaram nos

vários grupos de características étnicas (Negros, Índios, Judeus) e
pesquisa se preocupou também em verificar qual a imagem que os

nordestinos e aos homossexuais. Das três escolas, duas eram denordestinos e aos homossexuais. Das três escolas, duas eram de
pública.

contra alguns grupos. 2. Não é possível afirmar que pelo fato doscontra alguns grupos. 2. Não é possível afirmar que pelo fato dos
Temas Transversais, haverá diminuição da intolerância, mas os valores

este fator ou pelos menos tornar conhecido grupos ou assuntos que
disciplinas fundamentais. 3. Os alunos apontaram ou reconheceram as

Religioso como responsáveis pela discussão a respeito dos valores
grupo pode conduzir o educando a reavaliar ou repensar sua atitudegrupo pode conduzir o educando a reavaliar ou repensar sua atitude
na melhoria de índices relacionados à rejeição, preconceito ou

Curriculares Nacionais : introdução aos parâmetros curriculares nacionais /
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