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RESUMO 

Introdução: O Brasil é um país rico em pluralidade cultural e a mesma colabora para a 

construção da identidade existente em cada um de nós. Saber lidar com essa diversidade é 

imprescindível na construção do respeito, da aceitação social e da dignidade humana, pois 

consideramos que nenhuma cultura é superior ou inferior às demais e sim “diferente”. 

Objetivo: O presente artigo teve como objetivo trabalhar por meio de pedagogia de projetos a 

temática do “multiculturalismo” voltada para a educação. Metodologia: A metodologia 

utilizada foi a pesquisa bibliográfica para o levantamento do aporte teórico e a pedagogia de 

projetos na sugestão de projetos sobre o tema. Resultados e discussão: Nesse trabalho foram 

apresentadas duas sugestões de projetos, calcadas numa visão construtivista, na qual o aluno é 

participante ativo de sua própria aprendizagem e o professor seu mediador, sendo aquele que 

dará condições para que o aluno se desenvolva da melhor forma possível em aspectos 

cognitivos, afetivos e emocionais. O primeiro projeto “Multi Music: Abraçando Culturas”, 

objetivou conhecer e construir laços de respeito perante as diversidades culturais presentes 

dentro da escola e da sala de aula tendo como foco a multiplicidade dos tipos musicais 

brasileiros. O segundo projeto “Aquarela Multi-Brasil: As cores da nossa diversidade cultural”, 

objetivou Conhecer aspectos e características que envolvem as representações e simbologias 

culturais e regionais do Brasil. Conclusão: Devemos levar em consideração que a luta contra a 
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cristalização de estereótipos e hierarquias culturais necessita ser trabalhada não apenas durante 

o desenvolvimento desses projetos e sim, constantemente no cotidiano da sala de aula e nos 

ambientes que abrangem o espaço escolar, o que refletirá para além dos muros escolares.  
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