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Introdução: A diversidade cultural presente na sociedade tem sido, um dos temas mais
discutidos, vivenciado e referenciados em diversos espaços sociais. Presencia-se, a
todo momento situações de intolerância sejam elas relacionadas às questões associadas
a identidade,gênero, etnia, religiosa,etc. Baseado nisso, a pesquisa busca investigar
como a diversidade cultural presente na sociedade tem sido apropriado pelas escolas
do nível fundamental da Educação Básica, uma vez que a existência dos Parâmetros
Curriculares Nacionais e neles, o tema pluralidade cultural, não garantem por si só a
sua incorporação no cotidiano escolar.   Objetivo: A pesquisa tem por objetivo
investigar por meio de análises documentais e da pesquisa empírica, as práticas
educativas adotadas pelos docentes em relação a pluralidade cultural no espaço
escolar. Metodologia: Para tanto, foi realizado o estudo e a análise das fontes
documentais (projeto político pedagógico e planejamento anual dos professores e
projetos), como também a aplicação de questionário  e a observação direta dos
diferentes tempos e espaços existentes no cotidiano das atividades pedagógicas da
pesquisada. Resultados: A escola demonstra considerar relevante o tema, aplicando em
suas práticas pedagógicas/educativas os princípios que se encontram nos Parâmetros
Curriculares Nacionais e no Currículo Básico Comum/MG busca  a proporcionar ao
aluno/a  compreender  seus direitos  e deveres, superar formas de discriminação e
exclusão, valorizar características  étnicas e culturais  dos diferentes  grupos  sociais.
Percebe-se também a busca entre  conexão entre  o que se aprende na escola e a
realidade vivida.  A pesquisa encontra-se em andamento, já foi realizado o
levantamentos bibliográficos, analises documentais da escola, estando no período de
aplicação de questionário aos professores. Visto que iniciou em fevereiro de 2017, no
Programa de Iniciação Cientifica, do Centro Universitário do leste de Minas Gerias(
Unileste) com previsão de término em fevereiro de 2017.   Conclusão: Conclui-se, por
meio de análise documental que as praticas pedagógicas/educativas  da instituição
pesquisada, apresenta princípios subjetivos em suas elaborações.Acredita-se, que
poderia haver  aprofundamento no tema, por meio prática interdisciplinar, pois
percebemos que o tema é mais discutido nos projetos pedagógicos,do que nas
disciplinas curriculares.
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