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RESUMO – O presente trabalho – apresentado pelo grupo do subprojeto PIBID Letras 

português/Espanhol  “Diversidade em foco” (PIBID 2009) e com o auxilio do NUREGS (Núcleo de 
Relações Étnico-Raciais, de Gênero e de Sexualidade) – tem como objetivo indicar que o ensino de 
língua portuguesa pode ser um espaço privilegiado para abordar a diversidade étnico-racial e suas 
ligações com a sociedade e com a cultura, expondo a diversidade que podemos identificar no nosso 
cotidiano. Aponta, ainda, possíveis metodologias para trabalhar essa temática – que geralmente não 
está na grade curricular da Língua Portuguesa – em sala de aula, assim como realizadas no Colégio 
Estadual Frei Doroteu de Pádua. Para abordagem dos Temas Transversais no currículo, 
especialmente nas aulas de língua portuguesa, compartilhamos da perspectiva de Silvério (2006), 
segundo o qual “o conhecimento ocorre a partir dos movimentos sociais, tendo como fundamento 
uma identidade cultural, passando a reivindicar reconhecimento, pela ausência ou pela sua 
diferença”. Para que isso se realize em sala de aula, é importante que o trabalho se organize em 
torno do uso que privilegie a reflexão dos alunos sobre as diferentes possibilidades de emprego da 
língua(gem), que visem o desenvolvimento de capacidades necessárias às praticas de leitura e 
escrita, da fala e escuta. Por isso, o processo de letramento é importante dentro do ensino, pois é o 
resultado da ação de ensinar diferentes formas/práticas de leitura e escrita, bem como o resultado da 
ação de usar essas habilidades em praticas sociais, pois ao adquirir e apropriar-se da escrita o 
individuo passa a se inserir em um mundo organizado com suas diversificações. No trabalho com os 
Temas Transversais relativos à diversidade étnico-racial, entendemos que é fundamental a escola 
abordar práticas de letramento (KLEIMAN, 1995) voltadas às identidades culturais étnico-raciais, 
valorizando o uso da língua em diferentes situações e contextos. 
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