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RESUMO 

 

LESSA, Camila Borges. Cultura, Identidade e Diversidade: Uma análise sobre a 

percepção dos alunos do primeiro ano do Ensino Médio. 2018. 22f. Produto 

Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 

Sociologia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

Este trabalho apresenta uma pesquisa ação realizada no Colégio Estadual Miguel 

Couto no ano de 2017. Foi feito um trabalho durante cinco aulas sobre Cultura, 

Identidade e Diversidade, com poema, música e trabalho em grupo com o intuito de 

ampliar a construção do homem enquanto ser social, perceber a formação das 

identidades individuais e coletivas e relativizar as diferenças culturais, entendendo a 

diversidade e a necessidade do respeito às diferenças. 

Palavras-chave: Educação. Sociologia. Identidade. Diversidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta uma experiência didático pedagógica 

com alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Miguel Couto 

localizado no bairro Jardim Guanabara no munícipio de Duque de Caxias. A 

escola possui mais de 60 anos de idade e hoje atende alunos do ensino 

fundamental e médio em dois turnos, manha e tarde. São 5 salas de aula, um 

laboratório de informática/biblioteca e uma quadra poliesportiva. A escola está 

localizada próximo ao Caxias Shopping, a Avenida Washington Luiz e ao bairro 

mais caro do município, o 25 de agosto.  

   A decisão de escolher a turma de 1º ano se justificou por ser o 

primeiro contato desses alunos com os temas estudados pela sociologia e eles 

ainda estarem muito “crus” em relação as discussões que as Ciências Sociais 

no geral trazem para a escola. A proposta desse trabalho foi utilizar o tema 

gerador do 2º e 3º bimestre que são “Cultura e Diversidade” e “Cultura e 

Identidade” respectivamente para a construção da proposta pedagógica. De 

acordo com o currículo mínimo de 2012 da rede estadual do Rio de Janeiro o 

objetivo desses dois bimestres é apresentar aos alunos o conceito 

antropológico de cultura e a partir dele ampliar a construção do homem 

enquanto ser social, relativizar as diferenças culturais e entender a construção 

da identidade individual. E o que esses três eixos levam para a reprodução das 

desigualdades principalmente no Brasil. A ideia era apresentar a base teórica 

do conteúdo, com a utilização de aulas expositivas e mesclar com atividades 

práticas, visando a construção de uma nova metodologia de ensino, buscando 

tornar as aulas mais atrativas para os alunos, mas não só isso, fazer com que 

eles se sintam sujeitos do seu conhecimento. 

   As atividades foram divididas em cinco aulas, onde as quatro primeiras 

seriam a base para a última aula ser a culminância do projeto. Em cada uma 

das cinco aulas, foi apresentado um conceito teórico e uma nova dinâmica de 

aula. O objetivo foi apresentar os conceitos básicos: cultura, identidade e 

diversidade. E a partir de poemas, músicas e construção de cartazes, os 

alunos terem subsídios para apresentar o que foi construído por eles 

coletivamente para as outras turmas da escola. 
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2 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Essa pesquisa ação, que tem como objetivo fazer o docente refletir 

sobre a sua prática pedagógica e analisar os resultados visando a melhoria da 

aprendizagem, foi realizada com a turma 1001, o primeiro ano do Ensino Médio 

na Escola Estadual Miguel Couto, localizada no Município de Duque de Caxias. 

Foi uma pesquisa de abordagem qualitativa com foco em analisar e 

ressignificar os conceitos trabalhados no segundo e terceiro bimestre do ano 

letivo de 2017. Esses conceitos são a visão da Antropologia sobre a cultura e a 

sua conexão com a diversidade e a identidade.  

   No final do primeiro bimestre a construção teórica do conceito de 

cultura se iniciou com a utilização do clássico da Antropologia "Cultura: Um 

Conceito Antropológico" do Roque Laraia. Essa parte conceitual foi construída 

através da escrita da palavra Cultura no quadro e os alunos começaram a 

significa-la como: “Hábitos”, “Costumes”, “Música”, “Dança”. Após esse 

momento, utilizei Tylor (1871, p. 20): “Cultura é esse todo complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte moral, leis costumes ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade.” 

   Assim os alunos conseguiram compreender que o ser humano é 

resultado do meio cultural em que foi socializado e que a cultura é um processo 

cumulativo das experiências históricas dos indivíduos. Deixamos alinhado que 

o desenvolvimento do conceito de cultura é de suma utilidade para entender a 

grande diversidade cultural humana. Partimos então para a elaboração do 

projeto, que foi dividido em cinco aulas, onde em cada uma delas 

construiríamos as partes para a culminância. 

    Na primeira aula intitulada “Quem somos? Quem sou eu” o poema 

escolhido foi “Identidade” do Pedro Bandeira: 

Às vezes nem eu mesmo 
Sei quem sou. 
Às vezes sou 
“o meu queridinho”, 
Às vezes sou 
“moleque malcriado”. 
Para mim 
Tem vezes que sou rei, 
Herói voador, 
Caubói lutador, jogador campeão. 
Às vezes sou pulga, 
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Sou mosca também, 
Que voa e se esconde 
De medo e vergonha. 
Às vezes eu sou Hércules, 
Sansão vencedor, 
Peito de aço, 
Goleador! 
Mas o que importa 
O que pensam de mim? 
Eu sou quem sou, 
Eu sou eu, 
Sou assim, sou menino 
Bandeira (1993, p. 2). 

 

 Como parte da metodologia, foi entregue aos alunos cópias do poema e 

solicitado que o mesmo fosse fixado no caderno. Os alunos fizeram uma leitura 

preliminar individual do texto e depois fizemos uma leitura coletiva, onde cada 

aluno lia uma frase do poema. Após a leitura, houve uma discussão sobre o 

que eles entenderam sobre o poema e o que eles acharam que o autor quis 

dizer com o texto. Alguns alunos se manifestaram, uns disseram “O menino do 

poema às vezes nem sabe quem ele é” ou “Esse menino não tem autoestima”. 

Os alunos conseguiram perceber que existiam momentos positivos e negativos 

na fala do menino do poema, eles disseram “Mesmo sendo uma criança ainda, 

ele sabe as suas características boas e seus medos.” 

  Para melhor elucidação, a palavra identidade foi escrita no quadro e foi 

pedido que a turma definisse os que eles já sabiam e entendiam desse 

conceito. No primeiro momento eles ficarem tímidos e somente poucos alunos 

quiseram participar, os que levantaram a mão para definir disseram que 

“Identidade era um documento que era obrigatório eles terem”, “Outros falaram 

que era algo que os definiam para o mundo” e “Alguns que era como o mundo 

nos classificava”. Antes de definir o conceito pela Antropologia, a turma foi 

dividida em duplas, basicamente como eles sentam no cotidiano, pois a sala é 

organizada fisicamente dessa forma.  

   Após a divisão das duplas, foi entregue um questionário com as 

seguintes questões: Nome, Idade, Descrição Física, Do que gosta, Do que não 

gosta, Uma qualidade, Um defeito e Um pequeno resumo das suas principais 

características. Cada um responde o seu e o do colega ao lado, sem deixar 

que o outro soubesse o que estava sendo escrito. Depois cada dupla trocou os 

questionários e debatemos sobre o que havia sido escrito. Se estavam de 
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acordo com a definição e como os colegas o enxergavam. Esse momento virou 

de descontração e questionamento, pois não só a dupla opinava sobre o que 

havia sido escrito, mas também o restante da turma. Houve momentos de 

concordância e outros onde cada um definiria ou caracterizaria o amigo de 

forma diferente. Essa dinâmica teve como objetivo a identificação da identidade 

individual e coletiva dos alunos. Eles perceberam que algumas várias 

características se repetiram entre eles e que muitas vezes eles próprios não 

conseguiam percebê-las, mas o coletivo da turma sim. 

    O passo seguinte foi pedir para eles definirem o que seria Identidade 

após a leitura do poema e a avaliação do questionário. Eles disseram que nós 

somos o que nós gostamos, a nossa comida preferida, o nosso artista favorito, 

os nossos amigos. Os dois tempos de aula terminaram e a explicação do 

conceito pela Antropologia ficou para a próxima aula. 

   A segunda aula foi expositiva, com matéria no quadro e a explicação 

do conceito. Foi resgatado os últimos momentos da aula anterior, onde eles 

disseram que somos o que gostamos. E a partir desse ponto foi construído a 

parte teórica do conceito de identidade, que se refere a uma parte própria do 

sujeito, mas que é construída socialmente, ou seja, é baseada nas relações 

sociais. Discutimos a ideia de Bauman (2001) que diz que, quem nós somos 

não é característica com a qual nascemos, mas sim, novamente, que ela é 

construída ao longo do tempo através das relações que nós estabelecemos. 

Foi citado também como referência teórica o sujeito sociológico do autor Hall 

(2015) que nos diz que o sujeito ainda possui uma essência interior, que ele 

chama de “eu real”, mas que ela é formada e modificada em uma troca entre os 

mundos culturais exteriores ao indivíduo e as identidades desse mundo de fora. 

Os alunos associaram a explicação do conceito identidade a algo que muda o 

tempo todo, como por exemplo, “Nossos gostos musicais são nossos, mas 

partilhamos com nossos amigos”, “Escutamos o que o outro gosta e antes nem 

imaginaríamos gostar” ou “O que pode nos definir hoje, daqui a pouco tempo já 

não faz mais parte da gente”. Para encerrar a aula foi pedido para eles 

definirem enquanto turma, coletivamente, o conceito de Identidade que eu iria 

anotar no quadro. Houve uma movimentação bem barulhenta de todos 

querendo falar ao mesmo tempo, mas eles chegaram a um acordo e definiram 
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como: “A identidade não é fixa, ela muda ao longo do tempo e se altera nas 

relações com outros indivíduos e culturas.” 

   Já na terceira aula, intitulada “Ser diferente nos faz desiguais?”, 

começamos assistindo o clipe da música “Diversidade” do cantor Lenine. Cada 

aluno recebeu a letra da música impressa para acompanharmos e após 

fazermos o debate. 

 

Foi para diferenciar 
Que Deus criou a diferença 
Que irá nos aproximar 
Intuir o que ele pensa 
Se cada ser é só um 
E cada um com sua crença 
Tudo é raro, nada é comum 
Diversidade é a sentença 
Que seria do adeus 
Sem o retorno 
Que seria do nu 
Sem o adorno 
Que seria do sim 
Sem o talvez e o não 
Que seria de mim 
Sem a compreensão 
Que a vida é repleta 
E o olhar do poeta 
Percebe na sua presença 
O toque de Deus 
A vela no breu 
A chama da diferença 
A humanidade caminha 
Atropelando os sinais 
A história vai repetindo 
Os erros que o homem traz 
O mundo segue girando 
Carente de amor e paz 
Se cada cabeça é um mundo 
Cada um é muito mais 
Que seria do caos 
Sem a paz 
Que seria da dor 
Sem o que lhe apraz 
Que seria do não 
Sem o talvez e o sim 
Que seria de mim... 
O que seria de nós 
Que a vida é repleta 
E o olhar do poeta 
Percebe na sua presença 
O toque de Deus 
A vela no breu 
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A chama da diferença 

 

   Após assistirmos o clipe, fizemos mais uma leitura da letra da música, 

onde cada aluno leu uma frase e depois fizemos o debate. Diferente do texto 

identidade do Pedro Bandeira utilizado na primeira aula, essa música teve um 

grau de dificuldade maior. Os alunos tiveram problemas com algumas palavras 

que eles desconheciam o seu significado. Porém, com a leitura colaborativa 

conseguiram entender o significado da letra. A ideia de começar a aula com 

essa música foi para termos uma introdução da segunda parte da aula onde 

trabalhamos o conceito de diversidade e seus tipos. Debatemos sobre as 

dificuldades de conviver com as diferenças e como ela afeta a vida, o cotidiano 

de cada indivíduo. Os alunos citaram exemplos de relacionamento dentro da 

própria turma: “Onde as meninas que frequentam a igreja evangélica, fazem 

parte do grupo jovem, não se relacionam com as meninas que saem para as 

festas e shows.” 

   Antes de iniciarmos a parte teórica, foi solicitado para a turma significar 

o conceito diversidade, eles deram como sinônimo palavras como “variado”, 

“diferente” e “muitas culturas”. A partir disso começamos a estudar a base 

teórica do conceito diversidade e multiculturalismo, para dar sustentação ao 

trabalho solicitado para a próxima aula. A apresentação da parte conceitual se 

iniciou com a definição de diversidade como um conjunto de diferenças e 

valores divididos pelos seres humanos na vida social, e conectado a 

construção da identidade dos sujeitos, pois é através dela que se constrói a 

base para uma melhor convivência entre as diversas áreas da sociedade, como 

social, política, cultural, étnica, entre outras. E o conceito de multiculturalismo 

foi explicado pelo viés da Antropologia, onde é compreendido como um meio 

de união de diferentes culturas, onde essas culturas não estão relacionadas a 

um único padrão, mas se misturam compondo um mosaico cultural, que 

valoriza as identidades plurais.  

    Como nos disse Moreira e Candau (2008), existe uma relação 

intrínseca entre educação e cultura, e eles precisam ser analisados através de 

uma íntima articulação. A escola é vista como um espaço de cruzamento de 

culturas, que rompe com as ideias homogeneizadoras e padronizadoras da 

educação, e deve abrir espaço para a diferença e a diversidade. Assim, o 
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multiculturalismo, como nos explica Moreira e Candau (2008), acentua a 

interculturalidade, que é a troca das percepções entre pessoas, saberes e 

práticas de diferentes culturas e busca um novo sentido através das suas 

diferenças, aprender com a diversidade. 

   A partir dessa explanação foram escolhidos cinco tipos de diversidade: 

Cultural, Musical, Social, Religiosa e Étnica. Assim, dividimos a turma em cinco 

grupos e sorteamos qual grupo ficaria responsável por cada tema. A partir das 

divisões dos grupos foi pedido para a próxima aula, que cada grupo 

pesquisasse sobre o conceito geral de diversidade e o tipo designado para o 

seu grupo. Assim cada grupo deveria trazer um material impresso com as 

informações do seu tipo de diversidade para construirmos juntos os conceitos 

em sala de aula. Foi apresentado três fontes de pesquisa para cada grupo se 

aprofundar e trazer o material coletado para a próxima aula.  

   Na quarta aula, para a construção coletiva dos tipos de diversidade, o 

quadro branco foi dividido em cinco partes iguais (colunas) e cada grupo 

deveria se apresentar com dois representantes, que poderiam ser escolhidos 

aleatoriamente entre os integrantes do grupo, para escreverem no seu espaço 

designado o que o grupo havia estudado e pesquisado para apresentar para a 

turma. Essa etapa foi pensada como um momento de integração entre os 

grupos já que ambos estariam trabalhando ao mesmo tempo na construção 

dos parágrafos no quadro, apesar do pouco espaço físico e da constante 

agitação dos alunos, foi um momento de cooperação entre eles. Onde eles se 

questionavam a todo instante “Onde você encontrou a explicação de 

diversidade”, “Deixa-me conferir se a definição do meu grupo está de acordo 

com o seu”, “Agora conseguimos perceber a diversidade dentro da sala de 

aula”, “A nossa turma é muito diversificada”. 
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Figura 1 – Divisão do quadro com os tipos de diversidade 

 

Fonte: O autor, 2017. 

 

Figura 2 – Início da construção do texto coletivo 

 

Fonte: Camila Borges,2017 
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Figura 3 – Finalizando o texto coletivo 

 

Fonte: O autor, 2017. 

                                                            

   Ao finalizar o quadro com o conteúdo sobre os tipos de diversidade, os 

grupos voltaram para os seus lugares e na ordem que estava posto, os grupos 

começaram a sua apresentação. Cada grupo falou um pouco sobre o seu tema 

e fomos discutindo sobre o que significa a diversidade, algo plural, variado e 

diverso. O primeiro grupo foi o da diversidade cultural que usou o exemplo do 

Brasil e a sua pluralidade de religiões, culinária e as tradições. O segundo, foi o 

da diversidade musical, como um desdobramento da diversidade cultural, 

sendo representativo no Brasil, com os diferentes ritmos, como carimbó, forró, 

frevo, dentre outros. O terceiro apresentou a diversidade social como 

expressão das diferenças de classe social, modos de vida e crenças, deram 

exemplos dentro da própria escola, como as diferenças de valores e de acesso 

aos meios culturais. O quarto grupo ficou responsável pela diversidade 

religiosa, que explicou como o preceito básico da liberdade de expressão das 

manifestações religiosas de qualquer crença e a sua luta conta a intolerância, 

deram exemplos dos preconceitos ao utilizar termos como “macumbeiros” e 

“crentes”. O quinto e último grupo apresentou a diversidade étnica, dando como 

exemplo o Brasil e a sua composição majoritária de três grupos étnicos e com 

essas diferenças podem ser percebidas visualmente dentro da própria sala de 

aula.  
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   O objetivo dessa etapa pedagógica foi aliar os dois conceitos 

trabalhados até o momento, identidade e diversidade, pois através da 

construção coletiva dos cinco tipos de diversidade pelos próprios alunos, 

conseguimos uma mobilização enquanto grupo. Foi nítido a percepção das 

características atribuídas na primeira etapa do trabalho, onde eles 

caracterizaram os seus companheiros de turma e a si mesmo, pois os mais 

quietos e tímidos ficaram responsáveis por trazer o material e escrever no 

quadro, enquanto os mais falantes apresentaram o conteúdo para o restante da 

turma. Assim, essa etapa foi muito representativa porque além de 

compreendermos o conceito de identidade, conseguimos absorver a 

necessidade do respeito a diversidade. Foi perceptível o interesse pela 

identificação da pluralidade em nossa sociedade, o querer trazer para o debate 

em sala a emergência de discussão da diversidade seja ela de gênero, etnia, 

social ou cultural, para o combate ao preconceito em todas as suas vertentes. 

   Na quinta e última aula do nosso projeto, foi solicitada para os alunos 

enviarem por e-mail até o dia anterior a aula, imagens e fotos dos tipos de 

diversidade estudados, ou seja, cultural, social, étnica, religiosa e musical para 

construirmos cartazes e panfletos que espalharíamos pelo corredor e pelas 

salas de aula. Cada grupo ficou responsável por elaborar cinco cartazes 

pequenos e um representante de cada grupo foi alocado para confeccionar um 

cartaz maior que seria afixado no corredor de maior fluxo da escola, que é o 

que leva ao refeitório. A elaboração de pequenos cartazes para serem postos 

nas outras salas de aula da escola, foi pensada como uma alternativa para 

todos os alunos da escola estarem em contato com o tema de trabalho da 

turma de primeiro ano, mas também da necessidade de se reconhecer a 

diversidade. 

    Como a sala de aula não comportava a movimentação dos grupos, 

solicitei a direção que fôssemos para o refeitório, que às 7 horas da manhã 

ainda estava vazio, para a elaboração dos cartazes.  
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Figura 4 – Dois grupos começando a elaborar os cartazes 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

Figura 5 – Grupo sobre diversidade étnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2017. 
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Figura 6 – Colorindo o cartaz coletivo 

 
Fonte: O autor,2017 

 

   Com o término da confecção dos cartazes e panfletos, organizamos 

cinco grupos com um integrante de cada tema para a apresentação nas outras 

salas de aula da escola. Assim, cada sala recebeu um aluno de cada tipo de 

diversidade para a apresentação. Fomos para as salas, e cada integrante falou 

um pouco, focalizando no respeito a elas. Durante a passagem dos grupos 

pelas salas, foram levantadas algumas questões pelos alunos das outras 

turmas, como “Apesar de sermos um país miscigenado, não sabemos lidar 

muito bem com a diversidade”, “ A diversidade cultural é vista no nosso dia a 

dia mas não é respeitada” ou “ É difícil para as pessoas aceitarem a 

diversidade religiosa, a maioria prega a intolerância”. Os alunos foram muito 

receptivos nas apresentações, participaram e opinaram, pena que o tempo foi 

reduzido e não conseguimos avançar com os debates, porém foi 

engrandecedor acompanhar os alunos nessa vivência de ser professor, de 

estar na frente de outra turma que não a sua para ensinar algo. 

   Após rodarmos pelas salas de aulas, toda a turma retornou para a sua 

sala e fizemos uma revisão em conjunto do que foi aprendido nessas cinco 

aulas. Os alunos disseram que “O trabalho foi interessante, mas também muito 

extenso”, “Foi bom construir um trabalho ao longo de várias aulas”, “Gostei de 

estudar a diversidade e entender como ela é necessária no nosso cotidiano” e 

“Como a diversidade é aprender a viver em sociedade, tendo respeito pelo 

outro.”  
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Figura 7 - Grupo sobre diversidade cultural 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

Figura 8 – Cartazes afixados no mural da sala 

 
Fonte: O autor, 2017. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho proporcionou uma vivência diferente da sala de aula 

nos moldes que existem no dia a dia do docente, principalmente dos 

professores da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Compartilho das queixas e 

problemas que são tão largamente divulgados pelos colegas de profissão, 

minha escola está localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 

porém após a aplicação desse projeto diferenciado consigo perceber e analisar 

com um olhar de quem está dentro da sala de aula do Estado e de quem 

também estudou na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro que as 

dificuldades, infelizmente fazem parte do projeto político do nossos 

governantes. 

Estou há pouco tempo em sala de aula, em dezembro de 2017 fiz três 

anos de matrícula, mas analiso os problemas da educação como uma via de 

mão dupla entre alunos e professores. Vejo um embate entre alunos que estão 

desgostosos e desinteressados desse modelo de ensino e professores que não 

conseguem “atrair” e pensar diferente a sua prática em sala de aula. Será que 

se pensarmos e agirmos diferentes do “quadro e do giz” conseguiremos 

melhorar o panorama da educação atual? Esse é o nosso papel? Como 

podemos fazer isso?  

   Pensar a prática pedagógica para esse presente trabalho me fez 

refletir, nesse caso no âmbito da sociologia, a necessidade de novas formas de 

abordagens das matérias do currículo escolar. Se o meu conteúdo é Cultura, e 

como está presente no currículo mínimo, temos que trabalhar José Luiz dos 

Santos e Roque Laraia, por exemplo, e sabemos que nossos alunos não tem 

um arcabouço teórico para acompanhar tal conteúdo, é nosso papel enquanto 

professor dar uns passos para trás, retomar uma matéria anterior ou buscar 

exemplos mais próximos da realidade social do nosso aluno.  

   Entretanto não podemos deixar de lado, que o desmantelamento do 

ensino público é um projeto, um projeto com ideias neoliberais, que prevê o 

Estado Mínimo e, para a área educacional, as políticas devem priorizar o 

ensino fundamental e a formação profissional desintegrada. Para os docentes o 

projeto é estimular a competição entre as instituições através de rankings e 

premiações. Saviani (1984, p. 2) nos diz que: “O trabalho educativo é o ato de 



21 
 

 

produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.” 

   A escola é o local de socialização do saber sistematizado, e não do 

saber fragmentado. A natureza da educação é um trabalho não-material onde 

se constrói uma segunda natureza através dos conhecimentos, valores, 

símbolos, ideias que formam a humanidade do indivíduo na coletividade do 

processo educativo. 

   Assim planejei essas aulas pensando no real, o que essa turma em 

particular apresentou de dificuldade no primeiro bimestre e o que poderia ser 

feito no segundo e terceiro. Organizei este trabalho com poema, música e 

trabalho em grupo, pois através do interesse particular dessa turma em 

específico, conseguimos construir o atual trabalho. 

   Concluo afirmando que o conjunto das cinco aulas trouxe para a turma 

um olhar sociológico sobre o tema abordado. Acredito que para a maioria, pois 

sei que não atingimos a todos da mesma maneira, as discussões em sala 

trouxeram um outro olhar e mecanismos para eles enfrentarem as questões do 

seu cotidiano, mas principalmente uma bagagem para lidar com a diversidade 

através do respeito às diferenças, que era o meu objetivo principal na escolha 

desse tema. 
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