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RESUMO 

 

O estudo realizado trata da inclusão de questões relativas à Diversidade Cultural e os Direitos 

Humanos como proposta pedagógica para o desenvolvimento do Currículo e do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do Centro Educacional Delta – Planaltina - DF. A pesquisa teve 

como objetivo refletir acerca do Currículo e do PPP considerando a Diversidade Cultural em 

uma escola democrática; verificar como são tratadas as questões dos Direitos Humanos e a 

Diversidade Cultural; analisar a formulação do planejamento escolar; verificar se todos 

participam das ações pedagógicas e propor ações interventivas que possibilitem transformar a 

escola em um espaço democrático e humanizado. Como embasamento teórico, foram 

abordados os temas: diferenças, identidade, igualdade, Direitos Humanos, Currículo, 

Diversidade Cultural e o Projeto Político Pedagógico. A metodologia adotada foi a pesquisa 

qualitativa, que ocorreu na escola, onde foram envolvidos 45 pessoas, funcionários e pais, que 

responderam a um questionário objetivo. De acordo com os resultados alcançados, percebi 

que a escola e a comunidade precisam colaborar na formação do aluno/cidadão, valorizando a 

identidade do aluno e construindo um espaço democrático. 
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INTRODUÇÃO 

De olhos abertos 

 

A minha caminhada educacional se iniciou em uma escola pública do estado de São 

Paulo, não sei se eu era ansiosa, hiperativa, sei lá, mas não me contentava em ficar em casa, 

apenas com as atividades domésticas, ou com os deveres de casa, queria mesmo era “sonhar” 

em uma sala de aula como a anfitriã.  

Fugia para a escola. Batia de porta em porta perguntando aos professores se gostariam 

de receber a minha ajuda. De vez enquanto, uma pobre alma, professora dispunha da “hora da 

estrela”, realmente, eram estrelas que elas me pediam para colar nos cadernos sujos e cheios 

de orelhas, estrelas de papel laminado dourado. Uma premiação da Mega Sena! Cada vez que 

eu ajudava as professoras, tinha a certeza que era o eu gostaria de ser: professora! A minha 

mãe era professora particular, e eu achava fantástico o que ela fazia, a casa cheia de meninos 

desesperados para alcançarem notas no colégio. 

Assim que a minha mãe me dava uma folga, corria para o colégio para sentir realizada. 

Isso acontecia quase todos os dias em que tinha aula. Nunca esquecerei! 

Mas não parou por aí! Terminei meu ensino fundamental II, e vim para Brasília, logo 

ingressei no ensino médio de uma escola pública, hoje Paulo Freire, o antigo CAN
1
, onde fiz 

o ensino técnico em contabilidade, mas não tinha a ver comigo, eu queria mesmo era fazer o 

magistério, além de me livrar de química e física. 

Como todo “lado negativo tem o seu lado positivo”, pude fazer dois estágios, que me 

ajudaram financeiramente, assim, ajudava nas despesas de casa, pois tinha dois irmãos 

menores. 

 Além do curso de técnico em contabilidade, eu também fazia um curso de teatro, onde 

fiz várias peças, mas infelizmente, não me achava completamente realizada. Eu queria mesmo 

era ter estudado na Escola Normal, que oferecia anualmente, um processo seletivo para o 

ingresso de alunos dispostos a serem professores. Não participei dessa seleção, fui obrigada a 

fazer o curso depois, em uma instituição de ensino particular. 

                                                           
1
 Colégio da Asa Norte, localizado no Plano Piloto, Brasília – Distrito Federal. 
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Logo, comecei a trabalhar em escolas que me aceitavam como estagiária, assim, pude 

aprender e confirmar a minha vocação. Meus pais não eram a favor, diziam que eu iria cuidar 

dos “filhos dos outros”. Não me importava, eu queria mesmo era fazer parte do grupo de 

professores. 

Atualmente, tenho 17 anos de sala de aula, já trabalhei em todos os seguimentos, 

creche, educação infantil, ensino fundamental I e II, ensino médio e cursinho. A cada ciclo 

tive experiências ímpares que me fizerem crescer e confirmar cada vez mais o meu amor pela 

profissão, e a perceber que por mais experiência que eu adquirisse, era pouco, motivando a 

seguir em frente e a fazer o meu melhor. 

As últimas experiências que tive foram como tutora e supervisora, no Programa de 

Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas Públicas, com o apoio do UNB. Como esse curso 

faz parte do Departamento de Psicologia, fui informada sobre a possibilidade de cursar uma 

pós-graduação. Fiquei interessada na proposta do curso: Especialização em Educação em e 

para os Direitos Humanos no Contexto da Diversidade Cultural. Assim, inscrevi-me no curso, 

não foi fácil, pois o meu tempo era curto, e ainda tinha um bebê para cuidar, além de atuar 40 

horas semanais em sala de aula. Era corrido, cansativo, por algum momento pensei em desisti, 

mas continuei. 

Bom, no decorrer do curso, percebi a gama de assuntos relevantes para a minha 

profissão. Nunca havia me atentado para as questões, propriamente ditas, sobre os Direitos 

Humanos, a Diversidade Cultural, e como poderia trabalhar com o Currículo englobando estes 

assuntos, além de desenvolvê-lo no Projeto Político Pedagógico da escola em que trabalho. 

Pensei: como poderia envolver todos esses temas no meu planejamento escolar? 

A partir dessas reflexões, percebi que a escola em que trabalho nunca discutiu sobre 

tais temas, e também, não comentaram a construção do Projeto Político Pedagógico da escola. 

Verifiquei com a secretária escolar sobre o projeto, ela me informou que já estava pronto e 

que estava atualizado, e para a realização de outro projeto somente daqui alguns anos. 

Diante dessa constatação, houve a necessidade de averiguar mais e sugerir propostas 

que pudessem trazer o trabalho pedagógico temas importantes para a formação do aluno, e de 

todos que colaboram no crescimento do outro no espaço escolar. Tal processo conduziu-nos a 

seguinte problemática: Como a Diversidade Cultural e dos Direitos Humanos são 

inseridos/trabalhados no Currículo e no Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional 
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Delta, no período de 2014-2015, de modo que os dos pais, alunos, funcionários e gestores 

percebam o significado e a influência desses temas na vida dos estudantes? 

A proposta pedagógica da escola apresenta questões acerca da diversidade cultural, 

direitos humanos e inclusão, entretanto, não desenvolve um trabalho sistematizado em torno 

de tais temas.  A preocupação maior é com a colocação da empresa no mercado competitivo, 

isto é, seu ideal é ficar entre as melhores escolas de Brasília, e está entre as 50 melhores. Boa 

colocação. Grande número de aprovados nos vestibulares, tanto de Brasília, como também, 

em outros estados.  

Em virtude dessa realidade, muitas escolas não compartilham com os pais, alunos, 

funcionários e professores a elaboração do PPP. Minha experiência profissional tem 

demonstrado que em alguns casos a elaboração desse documento de crucial importância para 

o desenvolvimento de uma proposta pedagógica democrática se dá apenas para cumprir 

normas.  

Este curso me instigou a pensar situações de debates, reivindicações, divergências e 

até conflitos, como possibilidades de construção de uma escola democrática. Uma escola que 

oportuniza o debate amplo, que nem sempre apresenta a “ordem e disciplina” pode propiciar 

um espaço de construção do sujeito cidadão, capaz de conviver com a diversidade, e, de lutar 

por seus direitos. Mesmo com as dificuldades encontradas para trabalharmos com tal proposta 

em escolas que buscam a competitividade como objetivo, acredito que existe a possibilidade 

de construção de um espaço que valorize as diferenças e que ampare todos em favor da 

igualdade, em busca da construção de uma “sociedade para todos”.  

Tais reflexões levaram ao objetivo geral dessa pesquisa: refletir acerca do Currículo e 

do Projeto Político Pedagógico considerando a Diversidade Cultural em uma escola 

democrática. 

Primeiramente, foi preciso investigar a realidade pedagógica da escola; traçar o perfil 

que a escola apresenta; verificar como são tratadas as questões dos Direitos Humanos, 

Diversidade Cultural; analisar a formulação do planejamento escolar, averiguar se todos os 

funcionários, alunos e familiares participam das ações pedagógicas e propor ações 

interventivas que possibilitem transformar a escola em um espaço democrático e humanizado. 

No meio de tantas questões importantes que colaboram na minha formação houve a 

necessidade de conhecer mais profundamente sobre tais temas que serão desenvolvidos no 
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Capítulo I, a questão da identidade, defendida pelo autor Hall (2005), que apresenta a questão 

das diferenças entre as pessoas e o meio social, que vem somar sobre a situação da igualdade 

entre os cidadãos. Nos subcapítulos; em Direitos Humanos é abordado por Sousa Júnior 

(2015), com o apoio de Candau, Carbonari e Warat, que discorre sobre Direitos Humanos na 

escola; o Currículo vem apresentado por Pacheco (1996), e por último que ressalta o Projeto 

Político Pedagógico com Chagas e Pedroza (2015), abrangendo o significado e a 

funcionalidade. 

No segundo capítulo, será abordada a Metodologia. Eu optei por uma pesquisa 

qualitativa, onde escolhi aplicar um questionário objetivo como forma de coleta de dados. O 

mesmo teve a participação de funcionários da escola, professores, auxiliares de educação, 

pessoas do serviço geral, secretaria e famílias da cidade de Planaltina – DF.   

No terceiro capítulo apresentará a análise dos resultados dialogando com os autores 

com os quais trabalhei no primeiro capítulo. E, por fim, a conclusão, onde apresento as 

reflexões construídas ao longo de todo o processo de pesquisa e escritura dessa monografia. 
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CAPÍTULO I 

1 A FORMAÇÃO SOCIAL 

 

1.1 Identidade, diferença e igualdade 
 

 

No mundo globalizado as identidades percebidas como fechadas e centradas tem sido 

deslocadas, “produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, e 

tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, 

unificadas ou trans-históricas” (HALL, 2005, p.87). 

Devido a esse fenômeno da globalização, as sociedades modernas passam por 

mudanças muito rapidamente o que faz com que as identidades também deixem de ser 

estáticas e passem por processos de transformações constantes. De todo modo, a identidade é 

algo que vai sendo formado ao longo da trajetória da vida, sempre será incompleta, sempre 

em processo de construção e reconstrução. De acordo com Stuart Hall (2005) nas 

modernidades, a identidade torna-se uma “celebração móvel”, isto é, não mais se apresenta 

como unificada e estável, unificada e centrada. O indivíduo pode se identificar 

temporariamente como portador desta ou daquela identidade.  

O ser humano, desde a sua concepção, já faz parte de um grupo social e de uma 

história. É nessa relação com o outro que se constrói a identidade, ou as identidades do 

indivíduo. A identidade do indivíduo é sempre construída na alteridade, ou seja, é sempre de 

modo relacional que o indivíduo se reconhece, ou se diferencia. As diferenças contribuem na 

formação de outra identidade, e assim sucessivamente, reafirmando o valor que cada uma 

atribui na formação daquela determinada cultura. “O modo como a identidade e a diferença 

estão inextrincavelmente articuladas ou entrelaçadas em identidades diferentes, uma nunca 

anulando completamente a outra” (HALL, 2005, p. 86). 

Ao tratar de questões referentes à identidade, é preciso ter em conta que a sociedade 

não é heterogênea, que os indivíduos não são iguais, apresentam diferenças categóricas é que 

propiciam a identidade de grupo, faz com que o indivíduo se sinta pertencente a esse ou a 

aquele grupo
2
. As diferenças entre as pessoas e grupos sociais são importantes para o 

                                                           
2
 Ver em SCOTT apud NASCIMENTO e DELMONDEZ, 2005, p. 8. 
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desenvolvimento do cidadão, e tais diferenças alteram de acordo com o tempo, idades e 

lugares, ou seja, são histórico, cultural e socialmente construídas. 

A atribuição que cada ser humano adquire no meio em que faz parte, mesmo sendo 

uma pessoa diferente, dos demais, que também, pode compartilhar de mesmas ideias, de 

mesma etnia, não o torna excluído da sociedade, essa diferença é o que o torna integrante de 

um grupo. Segundo Scott apud Nascimento e Delmondez (2005, p. 8), “a igualdade é um 

princípio absoluto e uma prática historicamente contingente. Não é a ausência ou a eliminação 

da diferença, mas o reconhecimento da diferença e a decisão de ignorá-la ou de levá-la em 

consideração”. 

A igualdade entre os “diferentes” é a afirmação de cada identidade e a validação de 

todas as etnias. Decreta o caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988: "Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, a segurança e a 

propriedade, (...)". 

 

1. 2 Diversidade cultural  
 

É sabido que as sociedades são culturalmente heterogêneas. Entretanto, ao adotar 

estratégias políticas para governar tais sociedades, o discurso dominante, busca suprimir a 

diversidade cultural existente. Escamoteiam as mais variadas diferenças que existem entre as 

pessoas e grupos, gerando processos que criam a exclusão e a desigualdade.  

O espaço escolar é um espaço rico em variedade cultural, como tal, um ambiente que 

pode favorecer o contato com o outro, propiciando a construção de um espaço de interações 

sociais plurais. Esse processo favorece a todos, o professor, a família e demais agentes que 

façam parte do ambiente educativo. Valorizar a identidade de cada indivíduo inserido no 

processo educacional é uma maneira construir um conhecimento voltado para o respeito aos 

Direitos Humanos e valorização da diversidade cultural. 

A escola é um lugar privilegiado de formação do sujeito, para isso é preciso que se 

construa, num amplo debate com todos os envolvidos, um Projeto Político Pedagógico que 

considere a diversidade cultural. 
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1.3 Direitos Humanos 

 

Durante um longo período da história e até mesmo nos dias atuais, muitas vezes os 

Direitos Humanos são identificados apenas na legislação ou nos costumes, isto é, o direito 

positivado que somente pode ser firmado por agentes institucionalizados. Entretanto a 

concepção mais moderna do Direito tem apresentado uma outra dimensão social dos Direitos 

Humanos: a dimensão daquilo que alguns estudiosos vêm denominando de “Direito achado na 

Rua”
3
. Essa dimensão caracteriza-se fundamentalmente por processos de luta por direitos, 

como afirma Sousa Junior (2015). 

A luta pelos Direitos Humanos visa a libertação do indivíduo em sociedade, de modo 

que os mesmos possam ser constituídos conforme às necessidades do grupo ou do indivíduo 

em um dado momento histórico. Esse movimento está condicionado de acordo com o 

contexto político e cultural, no qual o cidadão está inserido. As reivindicações são sinais que 

os cidadãos reconhecem seus direitos e luta pela conquista e efetivação dos mesmos como 

forma de garantia da dignidade e do reconhecimento da diferença e garantia da igualdade de 

direitos. De acordo com Lyra Filho apud Sousa Junior (2015), a declaração dos Direitos 

Humanos repercute a luta social em que há igualdade de direito, sem opressão aos grupos 

minoritários.  

Comparato apud Sousa Junior (2105) argumenta que a igualdade de direitos é 

importante para o ser humano, independente das diferenças culturais, quando há relação de 

hierarquia, que estabelece a superioridade de uma cultura sobre a outra poderá ocorrer a 

extinção da humanidade. É preciso que todos se respeitem para que cada identidade seja 

valorizada igualmente, para isso, é necessário garantir os direitos humanos. Sousa Junior 

(2015) afirma que a luta popular pelos direitos humanos consolida a luta contra a dominação, 

exploração e discriminação, que se faz libertadora e emancipatória.no cotidiano nas relações 

sociais. E, as mesmas “são lutas sociais concretas da experiência da humanização, o ensaio de 

positivação da liberdade conscientizada e conquistada no processo de criação das sociedades, 

na trajetória emancipatória do homem.” Nesta direção essa estudiosa ensina que é necessário 

“romper paradgmas, reordenar pensamentos e apoiar ações criativas desenvolvendo uma 

consciência crítica e garantindo um conhecimento aplicado” (SOUSA, 2015), que a meu ver 

                                                           
3
 Ver em SOUSA JUNIOR, 2015. 
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possibilitará a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, onde os indivíduos sejam 

de fato sujeitos de direitos, ou seja, uma sociedade democrática. 

 
 
1.3.1 Direitos Humanos na escola 

 

 

De acordo com reflexões apresentadas por Candau (apud SOUSA, 2015, p.05), “a 

instituição escolar está construída sobre a afirmação da igualdade, enfatizando a base cultural 

comum a que todos os cidadãos e cidadãs deveriam ter acesso e colaborar na sua permanente 

construção”. No entanto, a autora alerta que o grande desafio dos agentes educativos é 

“Articular igualdade e diferença, a base cultural comum e expressões da pluralidade social” 

para construção de uma educação em e para os Direitos Humanos, para a valorização da 

diversidade cultural e promoção da cidadania.  

De acordo com a Constituição de 1988, Título VII, Capítulo III, Seção I: Art. 206, “O 

ensino será ministrado com base nos seguintes princípios”:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e saber;  

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino;  

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano 

de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 

assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela 

União;  

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  

VII - garantia de padrão de qualidade (BRASIL, 1988). 

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, os princípios de liberdade, igualdade, 

gratuidade, valorização dos profissionais, gestão democrática e padrão de qualidade visam 

garantir a construção de um ensino para e pela cidadania. A realidade educacional é complexa 

por tratar com uma grande diversidade cultural, daí a necessidade de construir nesse espaço 

uma prática pedagógica capaz de tornar a escola democrática e que assegura o direito a ter 

direitos. Para tanto, esse espaço precisa reafirmar os valores sociais, culturais, políticos e 

econômicos que norteiam uma prática cidadã, oportunizando momentos nos quais os alunos 

possam opinar e dialogar de maneira democrática e consciente de seus deveres e direitos. 
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O aluno, a partir dessa prática do debate crítico-reflexivo, vai passando por um 

processo de conscientização do seu papel de cidadão e, desse modo assumirá uma postura 

protagonista, como sujeito de sua história.  A escola é o “ensaio” para a vida, é o lugar que 

oportuniza conhecer um pouco da vida lá fora, juntamente com os próprios conhecimentos 

por em prática o que foi aprendido. Tal prática faz com que os alunos venham participar mais 

ativamente na sociedade, podendo questionar, e até mesmo contribuir na formação de uma 

sociedade melhor. A educação se apresenta como um dos possíveis caminhos para minimizar 

a desigualdade social e combater a descriminação, com o estabelecimento da igualdade de 

direitos. Aprender a lidar com os conflitos, reafirmando as identidades culturais e suas 

diversidades pode sedimentar a construção de uma maior equidade social. A educação voltada 

para os direitos humanos e a interculturalidade possibilita que as pessoas tenham novas 

posturas em relação ao meio social, político e cultural, sempre respeitando às diferenças. E é 

no espaço escolar que são valorizadas e reconhecidas tais relações culturais (CANDAU apud 

SOUSA, 2015). 

O debate de tais questões no espaço educacional é de grande importância, pois 

possibilita o aprendizado, além de oportunizar um espaço aberto de troca de experiências, e 

que cada um é capaz de colaborar na formação do outro. Reconhecer que o outro tem o direito 

de se colocar e buscar os seus direitos, ainda que das mais diferentes culturas e que pode 

construir valores distintos daqueles oficialmente instituídos. Segundo Carbonari apud Sousa 

(2015), ao se tratar do caráter pluridimensional de uma educação para o sujeito de direitos, 

cita a pedagogia em três pilares: construção da participação de todos em sua diversidade; o 

entendimento nos conflitos na convivência humana e o terceiro seria prática de tudo que foi 

aprendido. 

Na perspectiva dessa prática educativa torna-se possível a construção de uma 

cidadania centrada na tolerância e respeito diante a todos que vivem em sociedade. É desse 

modo que, 

 (...) as pessoas encontram sua identidade, constroem sua subjetividade, 

aprendem a entender o sentido do mundo e a administrar seus conflitos de 

modo pacífico através de uma pedagogia baseada numa concepção educativa 

dos direitos humanos. As pessoas podem aprender a se comunicar com os 

outros e a cuidar de si mesmas quando são incentivadas a cuidar de sua vida, 

aprender o sentido de sua própria vida, saber que mesmo excluídas tem 

direito a se considerar vivas, e que não só tem vida os que o Estado admite 

politicamente como cidadãos. As pessoas aprendem a se cuidar aprendendo a 

lutar pelo direito a ter direitos, e a realizar suas vidas em termos de direitos 

humanos (WARAT apud SOUSA, 2015, p. 8 ). 
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A escola é micro espaço social que pode ser vivenciado como parte de um universo 

sócio-cultural mais amplo e, nela é possível entrar em contato com as diferenças, aprender 

com elas, colaborar na formação do outro, reconhecer e lutar por seus direitos, aprender a 

respeitar o outro e, principalmente, pode se tornar espaço para aprender a realizar suas vidas 

em termos de direitos humanos, tornando-se cidadãos conscientes de sua responsabilidade de 

construção de uma sociedade justa, democrática e principalmente humanizada. 

1.4 Currículo 
 

O lexema currículo, proveniente do étimo latino currere, significa caminho, jornada, 

trajetória, percurso a seguir e encerra, por isso, duas ideias principais: uma de sequência 

ordenada, outra de noção de totalidade de estudos (PACHECO, 1996, p. 15). Toda escola tem 

um plano a ser seguido anualmente ou semestralmente onde estão organizados os conteúdos a 

serem ministrados, as competências e habilidades a serem adquiridas para atender a um dado 

contexto sociocultural. 

O termo currículo entra, assim, no vocábulo educacional a partir do momento em que 

a escolarização é transformada numa atividade organizada, em função de interesses sociais, 

culturais, econômicos e políticos. 

Assim entendida a Teoria e Desenvolvimento Curricular apresenta uma 

dupla abordagem em temos de áreas de conhecimento educativo: por um 

lado, a discussão das habilidades/competências de análise curricular – 

exigidas quer aos professores, quer aos especialistas curriculares, pois a 

função formadora dimensiona-se num contexto de interação social, ou seja, 

num contexto sociocultural, num contexto institucional e num contexto 

didático, cada um deles com conhecimentos específicos; por outro lado, a 

tomada de decisões didáticas, isto é, as decisões que o formador toma numa 

situação de ensino e aprendizagem (pré-ativas, interativas e pós-ativas) 

(PACHECO, 1996, p.26). 

Para Pacheco (1998, p.35), “o currículo define-se como um produto, um resultado, 

uma série de experiências de aprendizagem dos alunos, organizadas pela escola em função de 

um plano previamente determinado”. O processo de construção do currículo pode se dar de 

forma democrática, quando ocorre a participação dos agentes do processo educativo, ou não. 

Um currículo democrático parte do pressuposto da participação coletiva. Este visa a  
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descentralização curricular centrada em projetos, em territórios flexíveis, em 

autonomias no que diz respeito à elaboração do projeto educativo, na gestão 

colegial do programa e na observação dos ritmos de aprendizagem dos 

alunos corresponde a uma prática de recentralização, sobretudo através da 

formulação de objetivos, da definição dos conteúdos de ensino, da existência 

de uma matriz de disciplinas pluridisciplinares e da regulação de normas e 

tempos de avaliação (PACHECO, p.118). 

Cada instituição de ensino tem a sua característica na maneira de organizar os 

planejamentos curriculares. 

O conceito de desenvolvimento curricular implica, por conseguinte, um 

processo de design ou de concepção da ação pedagógica que ocorre nos mais 

diversos âmbitos de decisão e que depende das condições reais, dos recursos 

e limitações existentes. Por isso o design pode significar tanto o 

planejamento curricular como a programação e a planificação didática 

correspondentes, num modelo tecnológico, a momentos diferentes, com 

participantes que têm competência bem diversas (PACHECO, 1996, p. 47). 

Mesmo com um modelo a ser cumprido, o professor tem a liberdade de adaptá-lo de 

acordo com a sua realidade em sala de aula, fazendo com que os seus alunos possam desfrutar 

de uma aula significativa para a construção do conhecimento. “O desenvolvimento do 

currículo começa pela proposta formal, genericamente denominada currículo prescrito ou 

currículo oficial ou currículo escrito: é o currículo sancionado pela Administração central 

adaptado por uma estrutura organizacional local” (PACHECO, 1996, p.51). 

A estruturação do planejamento escolar deve levar em consideração todas as questões 

existentes, como exemplo, as condições econômicas que a escola tem, assim o professor 

poderá organizar o seu planejamento de acordo com os recursos que a escola oferece, e a 

realidade em que os alunos apresentam. Entretanto, é bom ressaltar que  

O currículo depende também dos condicionalismos econômicos existentes 

numa dada sociedade: os recursos educativos; a valorização da carreira dos 

professores; as expectativas profissionais dos alunos; as opções curriculares 

dos alunos; a pressão dos grupos econômicos na escolha das áreas de 

conhecimento, etc (PACHECO, 1996, p.59). 

 

Ainda segundo Pacheco (1996), é necessário ter uma política educativa que 

corresponda ao conjunto de decisões, englobando as intenções e estratégias de acordo com as 

necessidades do espaço social. Infelizmente, as escolas fecham os “olhos” para a Diversidade 

Cultural que a escola acolhe. No afã de fazer cumprir as propostas do currículo questões de 

relevância tais como: as diferenças, os direitos humanos, a diversidade cultural, entre tantos 

outras, são ignoradas. Isso ocorre porque talvez seja mais fácil seguir um esquema de 
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conteúdos do que ter que lidar com diferentes posturas ideológicas, com o novo, com o 

inusitado que não se encontra conformado em “grades curriculares” pré-determinadas. “O 

planejamento curricular procura atingir requisitos científicos de rigor, exatidão, objetividade e 

mensurabilidade, entre outros” (SILVA, 1980, p. 8) e, a prática do professor mais comumente 

observada, é seguir rigorosamente as determinações do currículo. O professor se preocupa em 

vencer este currículo, mas devido ao tempo deixa de fora o debate em torno de temas tais 

como a Diversidade Cultural e os Direitos Humanos. 

Segundo Silva (1980), a construção de um currículo crítico é recente, a expectativa de 

trabalhar esse currículo é trabalhar com a construção do conhecimento, no ato mesmo de 

ensinar, precisa da criatividade dos professores e dos alunos para produzir um acontecimento 

emergente da cultura e da realidade em que estiver inserido. O trabalho realizado no espaço 

educacional de acordo com a realidade do grupo facilita o diálogo e a criticidade, a reflexão 

sobre a ação para direcionar as próximas ações. “O conhecimento é um processo e é 

alcançado pelo diálogo. O professor deveria ensinar a perguntar dentro da cotidianeidade, pois 

é este o caminho do conhecimento” (SILVA, 1980, p.17). O conhecimento das práticas 

culturais e seus múltiplos significados é a matéria-prima da construção de um currículo 

crítico, é no dia a dia que se constrói e modifica a realidade do aluno, do professor, dos 

auxiliares, e da sociedade. 

O currículo manifesto na perspectiva crítica não trabalha com propostas 

abstratas de currículo, nem com programas padronizados que cumprem uma 

função reprodutiva. Admite-se a complexidade da sala de aula, que o ensino 

e o currículo não comportam fórmulas prontas e acabadas: dessa forma, 

trabalha-se diretamente com a situação de realidade para se atingir um 

trabalho integrado (SILVA, 1980, p.36). 

 

É possível utilizar o currículo e a realidade de sala de aula na formulação do 

planejamento escolar. “O ensino numa perspectiva crítica leva em consideração tanto o 

aspecto da interação em sala de aula, quanto o da elaboração do conhecimento, portanto são 

essas as vias em que ocorre a transmissão ideológica no currículo” (SILVA, 1980, p.36). 

O planejamento aborda o currículo, a diversidade cultural, como isso, a flexibilidade 

precisa acontecer, assim facilita a assimilação dos alunos, e torna ainda mais atraente as aulas. 

Tomaz Tadeu da Silva alerta para o fato de que “A construção de um currículo crítico esbarra 

com uma lacuna metodológica quanto a sua forma de operacionalização” (SILVA, 1980, 
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p.36). É mais fácil seguir apenas o currículo, conforme já foi dito anteriormente, do que lidar 

com as demandas de sala de aula. 

O planejamento precisa ser compreendido nessa perspectiva. O processo de 

tomada de decisão sobre o ensino é da responsabilidade do professor. As 

decisões são tomadas de forma democrática, participativa, redirecionando as 

relações de poder. São decisões políticas, pedagógicas, que emergem da 

realidade e do processo sempre tendo presente a discussão das finalidades. – 

Quem planeja? Para que se planejar? A incorporação de práticas de 

planejamento curricular, numa perspectiva crítica, no sistema de ensino 

como alternativa metodológica para o trabalho do professor em sala de aula 

que quiser assumir uma atitude crítica (SILVA, 1980, p. 38). 

Nenhum indivíduo poderia viver na inércia, é premente educar o sujeito para o 

protagonismo, para reivindicar os seus direitos e se colocar como participante ativo da 

sociedade. O cidadão precisa estar ciente de seus direitos, e, da necessidade da luta para torna-

los realidade de fato. O professor tem a responsabilidade de proporcionar oportunidade para 

um amplo debate em torno dessas questões. Somente aquele professor que “assume uma 

posição crítica consegue fazer a ruptura com o senso comum e transcender, pela ação e 

reflexão, a cotidianeidade rotineira, a crítica” (SILVA, 1980, p.38). Segundo tal assertiva, o 

professor precisa ser pesquisador, trocar experiências com outros professores, buscar novos 

conhecimentos que possam atingir de maneira significativa os seus alunos. 

No entanto, os professores que não atingiram esse estágio em sua formação 

dificilmente conseguirão coerência entre o seu discurso e a realidade em que 

exercitam sua prática de ensino. Uma das dificuldades de se pôr em prática 

um currículo crítico está na formação de professores para a realização desse 

esforço, que exige um trânsito permanente entre a ação e a reflexão. O 

conhecimento que o professor tem da realidade e a sua posição em relação 

ao saber vão influenciar sua atitude para com o currículo – a favor ou contra 

a reprodução. A forma de trabalhar o currículo revela o projeto político-

pedagógico com que o professor está comprometido (SILVA, 1980, p.38). 

A realidade da implementação de um projeto político pedagógico não é uma proposta 

vinda somente do professor, mas sim da direção que tem como função coordenar a 

implementação de ações pedagógicas que oportunizem o debate em torno de uma educação 

voltada para os Direitos Humanos, a Diversidade Cultural e o Exercício da Cidadania. Tal 

proposta pode suscitar conflitos e divergências, entretanto, 

O tratamento pedagógico dos comportamentos de oposição exige que se vá 

mais fundo na compreensão ideológica do ato do conhecimento. O aluno que 

apresenta um comportamento de oposição demostra que está chamando para 

si uma parcela desse poder, o qual exercita, violando as regras estabelecidas 

e impondo outras. Reserva-se o direito de assumir atitudes quer de 

antagonismo, alienação, acomodação, ou mesmo de resistência e, em relação 

a isso, não há nada que uma pedagogia possa fazer. O professor precisa 
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aprender a trabalhar com o conflito, a compreender a situação-limite e atuar 

com base nela. Acredito, também, que um comportamento democrático é um 

comportamento crítico e pode conduzir ao aperfeiçoamento social (SILVA, 

1980, p.40). 

Diante desse cenário, o professor precisa criar artifícios que possam valorizar a 

identidade, e ao mesmo tempo, mostrar limites no objetivo de respeito e ponderações às 

diferenças. “O currículo, numa visão crítica, orienta-se para a integração dos fins e dos meios 

na ação educativa. Recusa o papel reprodutivo de passar o discurso da classe social dominante 

sem estar acompanhado do desvelamento da ideologia que o perpassa” (SILVA, 1980, p.44). 

O conhecimento não deve ficar estático ou oculto diante aos outros, impede do 

crescimento individual e social, impossibilitando a democracia, a cidadania e a prática dos 

direitos humanos. Pacheco ensina que “A inovação curricular está ligada a mudanças que 

contribuem para a transformação e melhoria dos processos e práticas de ensino-aprendizagem 

e, consequentemente, para a confirmação do sucesso educativo dos alunos, podendo assumir 

diferentes formas” (PACHECO, 1996, p.151). 

 

1.5 Projeto Político Pedagógico 

 

 

O Projeto Político Pedagógico parece algo abstrato no olhar do professor e dos pais, 

sabem que ele existe, mas não se sabe quando é elaborado, como e para quê serve, pois não 

participam da elaboração do projeto. 

 

(...) o PPP como um importante mecanismo de trabalho coletivo, que permite 

a constituição da identidade da escola, de posicionamentos políticos e 

diretrizes de trabalho coerentes com cada realidade. Para isso, é preciso 

consolidar um processo de reconhecimento da possibilidade de autonomia na 

construção do PPP pelos diferentes segmentos da escola (CHAGAS E 

PEDROZA, 2015, p.1). 
 

 

A realização do projeto é organizar um planejamento que englobe a realidade da 

escola, com uma nova proposta para ser posta em prática, valorizar a identidade da escola e 

uni-las ao uma nova postura no espaço educacional. Na verdade, esse projeto é uma 

organização política e democrática que conta com a colaboração de todos, alunos, professores, 

pais e auxiliares de educação. 
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Em relação à dimensão pedagógica, entendemos que deve existir no PPP 

uma intenção explícita de um ideal de educação. Acreditamos que esse ideal 

envolve indivíduos em processo de desenvolvimento tanto cognitivo como 

afetivo na sua constituição de personalidade, de modo que se torne um 

profissional no exercício da cidadania. Nesse sentido, a proposta pedagógica 

deve sempre considerar o impacto que provoca nos seus alunos de modo a se 

adaptar às suas necessidades (CHAGAS E PEDROZA, 2015, p.1). 

 

Essa adaptação ocorre no momento em que é posta em prática o Projeto Político 

Pedagógico, no objetivo de se formular uma nova forma de aprender e viver 

democraticamente no espaço educacional.  

... a concepção da gestão democrática do ensino relaciona-se a um paradigma 

de qualidade na educação que se concentra nas estratégias e nos meios para 

proporcionar mais recursos materiais e simbólicos principalmente aos 

estudantes com qualidade de vida e de educação diminuídas. Essa concepção 

de qualidade não pode, assim, ser medida pela quantidade do acesso à 

escola, mas pela qualidade dos serviços por ela oferecidos (CHAGAS e 

PEDROZA, 2015, p.1). 

 

É possível formular um Projeto Político Pedagógico de qualidade onde todos possam 

participar. Ele é um trabalho que dará a direção no desenvolvimento escolar, que irá 

proporcionar reflexões no âmbito escolar, a atuação do aluno e dos demais envolvidos na 

educação. 

 
A identidade da escola é algo que se constrói historicamente e sua realidade 

pode ser modificada pela ação coletiva da comunidade. Ao reconhecer a 

importância da história da instituição na constituição de sua identidade, os 

diferentes segmentos contribuem para se pensar que, da mesma forma que a 

realidade é construída, ela pode ser modificada pela ação coletiva dessa 

comunidade (CHAGAS e PEDROZA, 2015, p.5). 
 

Essa identidade é construída por meio das diferenças, baseada na igualdade, acolhida 

pelos Direitos Humanos e composta pelo currículo, além da colaboração de todos, para 

formular a identidade da escola, vem como norteador dentro da escola, com a participação de 

todos os envolvidos na educação. Infelizmente, a participação de pais e das famílias só 

acontece quando há reunião de pais e mestres para tratar de comportamento e rendimento 

escolar. O processo educacional vai além desses objetivos. 

O papel de ensinar é da escola, mas a família também está inserida nesse processo, é a 

continuidade do desenvolvimento educacional do filho. Os professores devem tomar a 

iniciativa para buscar a parceria da família, visando um trabalho em conjunto para a formação 

dos alunos. É preciso que haja um respeito mútuo entre escola e família. Para tanto, o diálogo é 

fundamental (CHAGAS e PEDROZA, 2015, p.7). 
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É importante que todos os agentes do processo educativo estejam inseridos no 

processo de construção do PPP. Segundo (CHAGAS e PEDROZA, 2015), segue o que poderia 

a construção do Projeto Político Pedagógico com a participação de todos: 

 
(...) as principais amarras cotidianas que parecem imobilizar todos os 

segmentos na construção do PPP são: falta de tempo para reuniões; 

dificuldades devido a não participação de todos; sentimentos de indignação e 

frustração perante as posturas da clientela atendida pela escola; 

impossibilidade de iniciativas que permitam um resgate histórico e 

consequente percepção da identidade do trabalho escolar peculiar à realidade 

específica; profundos conflitos que deixam implícita uma não identificação 

com o próprio trabalho e com o dos colegas; distanciamento histórico e 

mantido ideologicamente em relação aos funcionários da escola que também 

constituem a comunidade escolar (CHAGAS E PEDROZA, 2015, p.9). 

 

É preciso que a gestão da escola possa criar uma maneira onde todos possam colaborar 

na construção do projeto, mesmo com as divergências é preciso que todos participem , e por 

meio dos conflitos possam colaborar e crescer todos juntos em um único objetivo: 

desenvolvimento social.  

De acordo com Chagas e Pedroza, para uma Educação em e para os Direitos Humanos 

faz-se necessário “a participação do indivíduo no movimento do progresso histórico e deve 

buscar se fundamentar em pressupostos científicos, salientando o papel das relações e do 

trabalho social (CHAGAS E PEDROZA, 2015, p.10).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

28 

 

CAPÍTULO II 

2 A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

2.1 Fundamentação Teórica da Metodologia 

Este trabalho tem o objetivo verificar a abordagem sobre Direitos Humanos de realizar 

uma intervenção na elaboração do Projeto Político Pedagógico do colégio, com a colaboração 

da família, funcionários da escola, professores, alunos e a comunidade. Para a coleta dos 

dados foi utilizada a abordagem qualitativa, que interpreta o comportamento humano com o 

objetivo de investigar questões referentes à educação. 

 

2.2 Contexto da Pesquisa 

 

 

 

A escola pesquisada é o Centro Educacional Delta, localizada na cidade de Planaltina – 

DF. Ela atende alunos de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e o Ensino Médio. A 

escola atende, em média, mil alunos. A quantidade de funcionários na escola é de 

aproximadamente de 74 membros. 

 

 

 

 



 

 

 

29 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA 

FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 

Diretores 2 

Coordenadores 4 

Auxiliar de coordenação 1 

Orientadora Educacional 1 

Professores da Educação Infantil 4 

Professores do Ensino Fundamental I 10 

Professores do Ensino Fundamental II 8 

Professores de Ensino Médio 13 

Secretária 6 

Secretária Escolar 1 

Chefe de Secretaria 1 

Serviços Gerais 10 

Manutenção 1 

Porteiros 2 

Auxiliares de sala 10 

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 74 

  

Quadro 01: Relação de funcionários. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

A identidade da escola é tradicionalista e conteudista, baseia-se na utilização de livros 

didáticos e paradidáticos, com o apoio do material apostilado X, enfatizam, nos estudos, o 

Enem e o Pas, se destaca como uma das melhores escolas de Brasília, e tem um grande 

número de alunos que passa em vestibulares e concursos públicos. A presença dos pais na 

escola tem por objetivo de averiguar a disciplina do filho ou verificar o rendimento, sempre 

com a colaboração de orientadores e coordenadores pedagógicos.  
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2.3 Participantes  

A pesquisa foi realizada com 45 pessoas da escola, em todas as áreas de atuação: 

professores, pais, auxiliares de sala, pessoas do serviço geral e secretárias. 

 
 

Gráfico A - Pessoas entrevistadas 

Fonte:  Representação gráfica dos resultados adquiridos por meio do questionário 

   aplicado pela aluna Michelle Paiva de Oliveira de 20/09/15 a 21/09/15. 

 

De acordo com o gráfico que apresenta as pessoas que foram abordadas na pesquisa, 

dividiu-se 45% de professores, 11% de pessoas que trabalham nos serviços gerais e auxiliares 

de educação e secretárias e 22% de pais. 

 

 
Gráfico B – Sexo 

Fonte:  Representação gráfica dos resultados adquiridos por meio do questionário 

   aplicado pela aluna Michelle Paiva de Oliveira de 20/09/15 a 21/09/15. 

 

A pesquisa de campo abordou 45 pessoas da escola, onde se dividiram em 74% de 

público feminino e 26% de público masculino. 
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Gráfico C - Idade 
Fonte:  Representação gráfica dos resultados adquiridos por meio do questionário 

   aplicado pela aluna Michelle Paiva de Oliveira de 20/09/15 a 21/09/15. 

 

Em relação à idade dos funcionários, foram abordadas as pessoas com as seguintes idades: 7% 

com entre 20 e 25 anos, 15% com a idade de 25 a 30 anos, 33% com a idade entre 45 a 50 

anos, 18% entre 40 a 45 anos e 27% entre 35 a 40 anos. 

 

2.4 Instrumentos e Materiais  

 

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário objetivo, onde os participantes 

receberam em um dia, e no dia seguinte foi recolhido.  

 

2.6 Procedimentos de Construção de Dados 

 

A escolha em sugerir o projeto de intervenção no Centro Educacional Delta é pelo fato 

de trabalhar nesta instituição de ensino. Os participantes escolhidos, professores, pais, 

secretárias, auxiliares de sala, pessoas dos serviços gerais e a família, em virtude da 

participação na formulação do Projeto Político Pedagógico. 

A abordagem aconteceu durante o horário de trabalho, foi explicado que seria feito um 

estudo sobre o desenvolvimento do Currículo e do Projeto Político Pedagógico do Centro 

Educacional Delta. Facilitou a pesquisa por eu fazer parte do quadro dos funcionários. A 

pesquisa foi real izada por meio de um questionário objetivo, onde apresentaram as seguintes 
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temáticas: conhecimentos sobre o PPP, a funcionalidade, a democracia na escola, a 

participação no Projeto Político Pedagógico e a sua importância.  

De acordo com os dados coletados foi possível a construção dos gráficos que apresentou 

a seguir: 

 

TABELA 01 – O conhecimento sobre o significado do Projeto Político Pedagógico 

 
Fonte: Tabulação dos dados fornecidos por meio do questionário de 20/09/15 a 21/09/15 

 

De acordo com o resultado da pesquisa, onde enfatiza sobre o conhecimento do 

Projeto Político Pedagógico, o gráfico deixa evidente que a maioria sabe o seu significado. 

 

 

TABELA 02 - A funcionalidade do Projeto Político Pedagógico 
 
 

 
Fonte: Tabulação dos dados fornecidos por meio do questionário de 20/09/15 a 21/09/15. 
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O resultado adquirido por meio da pesquisa apresentou que o PPP é realizado afim de 

cumprir protocolo. 

 

TABELA 03 - A democracia na escola 

 

 
Fonte: Tabulação dos dados fornecidos por meio do questionário de 20/09/15 a 21/09/15 

 

O resultado da pesquisa referente a democracia na escola, os entrevistados se 

dividiram entre ser um escola democrática ou não é democrática. 

 

TABELA 04 – A participação na elaboração do PPP 

 
 

Fonte: Tabulação dos dados fornecidos por meio do questionário de 20/09/15 a 21/09/15 

 

A maioria dos entrevistados não participaram  de nenhuma elaboração de Projeto 

Político Pedagógico. 
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TABELA 05 - A importância em participar da elaboração do PPP 

 

 
Fonte: Tabulação dos dados fornecidos por meio do questionário de 20/09/15 a 21/09/15 

 

Em resposta da pesquisa, a maioria dos entrevistados consideram importante a 

participação da elaboração do PPP. 

TABELA 06 - Direitos Humanos e a Diversidade Cultural na escola 

 

 

Fonte: Tabulação dos dados fornecidos por meio do questionário de 20/09/15 a 21/09/15 

 

A maioria consideram que a escola ignora tais valores. 
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TABELA 07 - Base do desenvolvimento no planejamento escolar 

 

 
Fonte: Tabulação dos dados fornecidos por meio do questionário de 20/09/15 a 21/09/15 

 

Os professores abordaram que se norteiam por meio do currículo, livros e projetos. 

Não utilizam o PPP da escola para a elaboração do planejamento escolar. 
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CAPÍTULO III 

 

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste espaço serão apresentados e analisados os dados obtidos na realização da 

pesquisa de campo. A referida pesquisa foi realizada por meio de observação direta e 

aplicação de um questionário no qual os sujeitos que formaram o universo desse trabalho 

registraram suas impressões, reflexões e experiências em diferentes temáticas referentes à 

abordagem por mim construída. Os dados serão apresentados e analisados num diálogo com o 

referencial teórico apresentado no capítulo II dessa monografia.  

A primeira temática da pesquisa tratou do conhecimento que os agentes educativos 

apresentam acerca do PPP. Vejamos: 

GRÁFICO 1 – Conhecimento sobre o significado do Projeto Político Pedagógico 

 

 
Fonte:  Representação gráfica dos resultados adquiridos por meio do questionário 

aplicado pela aluna Michelle Paiva de Oliveira de 20/09/15 a 21/09/15. 

 

O gráfico 1 que trata do conhecimento sobre o significado do Projeto Político 

Pedagógico, 82% apresentaram que conhecem o significado do PPP, porém 18 % 

desconhecem esse documento.  De acordo com os resultados dos dados acima, a maioria dos 

entrevistados conhece o significado do Projeto Político Pedagógico, porém uma parte 

significativa não sabe, momento interessante da escola participar a todos o significado e a 
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funcionalidade para que todos possam compreender da importância para o desenvolvimento 

dos alunos, consequentimente, da sociedade. 

Para Chagas e Pedroza (2015), confirmam que o PPP é um trabalho coletivo, que 

permite a constituição da identidade da escola, como posicionamentos e diretrizes coerentes à 

realidade. 

 

GRÁFICO 2 – A funcionalidade do Projeto Político Pedagógico 

 
Fonte:  Representação gráfica dos resultados adquiridos por meio do questionário 

aplicado pela aluna Michelle Paiva de Oliveira de 20/09/15 a 21/09/15 

 

 

O gráfico 2 ressalta a funcionalidade do Projeto Político Pedagógico, 49% dos 

entrevistados afirmaram ser para cumprimento de protocolo.  A função do Projeto Político 

Pedagógico, de acordo com a maioria dos entrevistados é somente para cumprir protocolo. 

Esse resultado é visível que a escola não compartilha da elaboração do PPP com os seus 

funcionários e família. Muitas escolas não disponibilizam aos seus funcionários, e até mesmo 

aos alunos em fazer parte da elaboração do projeto, e é um processo importante para todos, 

contribuindo na formação do cidadão. 

Para Chagas e Pedroza (2015), envolve indivíduos em processo de desenvolvimento 

tanto cognitivo como afetivo na sua constituição de personalidade, de modo que se torne um 

profissional no exercício da cidadania. 
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GRÁFICO 3 – A democracia na escola 

 

 
Fonte:  Representação gráfica dos resultados adquiridos por meio do questionário 

aplicado pela aluna Michelle Paiva de Oliveira de 20/09/15 a 21/09/15 

 

O gráfico 3 questiona se a escola pesquisada é democrática, segundo os resultados da 

pesquisa, 60% afirmaram que a escola é democrática.  

Mesmo que a escola tenha abordado que a instituição de ensino é democrática, a menor 

parte representou que não se tem um democracia vigente para todos, talvez por não deixar 

claro da importância da participação de todos na formação do aluno. Muitas das vezes, a 

escola já apresenta tudo pronta só para o professor e os demais cumprirem. 

 “A concepção da gestão democrática do ensino relaciona-se a um paradigma de 

qualidade na educação que se concentra nas estratégias e nos meios para proporcionar mais 

recursos materiais e simbólicos principalmente aos estudantes com qualidade de vida e de 

educação diminuídas. Essa concepção de qualidade não pode, assim, ser medida pela 

quantidade do acesso à escola, mas pela qualidade dos serviços por ela oferecidos (CHAGAS 

E PEDROZA, 2015, p.1). 
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GRÁFICO 4 –  A participação na elaboração PPP 

 
Fonte:  Representação gráfica dos resultados adquiridos por meio do questionário 

                                               aplicado pela aluna Michelle Paiva de Oliveira de 20/09/15 a 21/09/15 

 

O gráfico 4 trata da importância do funcionário na participação da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico, 80% dos entrevistados julgam ser importantes na participação do 

projeto.  De acordo com o resultado, a maioria dos entrevistados não participaram da 

elaboração do Projeto Político Pedagógico. 

Para Chagas e Pedroza (2015), diz que identidade da escola é algo elaborado por meio 

da contribuição da comunidade. 

GRÁFICO 5 - A importância do funcionário na elaboração do PPP 

 
Fonte:  Representação gráfica dos resultados adquiridos por meio do questionário 

                                               aplicado pela aluna Michelle Paiva de Oliveira de 20/09/15 a 21/09/15 
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O gráfico 5 apresenta 58% considera a própria participação importante na elaboração 

PPP. Os funcionários acham importantes na elaboração do Projeto Político Pedagógico. O 

correto seria, pois todos são importantes no desenvolvimento da rotina escolar, e também, no 

processo de ensino-aprendizagem do aluno. 

O papel de ensinar é da escola, mas a família também está inserida nesse processo, é a 

continuidade do desenvolvimento educacional do filho. Os professores devem tomar a 

iniciativa para buscar a parceria da família, visando um trabalho em conjunto para a formação 

dos alunos. É preciso que haja um respeito mútuo entre escola e família. Para tanto, o diálogo é 

fundamental (CHAGAS E PEDROZA, 2015, p.7). 

GRÁFICO 6 – Os Direitos Humanos e a Diversidade Cultural na escola 

 

 
Fonte:  Representação gráfica dos resultados adquiridos por meio do questionário 

                                               aplicado pela aluna Michelle Paiva de Oliveira de 20/09/15 a 21/09/15 
 

O gráfico 6 verifica se a escola aborda os Direitos Humanos e a Diversidade Cultural 

no dia a dia escolar, 57% dos entrevistados julgou que respeita, porém não aborda. As 

respostas correspondem que os assuntos são reconhecidos, porém não ressaltados como 

pontos importantes na rotina escolar. 

“As conclusões, já conhecidas, sobre a relação entre modernidade, educação e escola 

são evidentes: o tempo da modernidade e o tempo da escolarização insistem em ser, como 
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decalques, temporalidades que só desejam a ordem, que teimam em classificar, em produzir 

mesmices homogêneas, íntegras, sem fissuras, a salvo de toda contaminação do outro; a 

espacialidade da modernidade e o espaço escolar insistem em ser, como irmãs de sangue, 

espacialidades que só buscam restringir o outro para longe de seu território, de sua língua, de 

sua sexualidade, de seu gênero, de sua idade, de sua raça, de sua etnia, de sua geração, etc.” 

(SKLIAR apud NASCIMENTO e DELMONDEZ, 2015, p. 5). 

GRÁFICO 7 – Base do desenvolvimento no planejamento escolar 

 
Fonte:  Representação gráfica dos resultados adquiridos por meio do questionário 

                                               aplicado pela aluna Michelle Paiva de Oliveira de 20/09/15 a 21/09/15 

 

O gráfico 7 investiga por qual meio o professor se baseia na construção do 

planejamento escolar, 100% dos entrevistados afirmaram em seguir livros e apostilas. Os 

professores mostraram que utilizam livros e apostilas como base para o desenvolvimento do 

planejamento escolar. Na verdade, não realizam nenhum tipo de projeto que possam englobar 

os Direitos Humanos e a Diversidade Cultural, assim não a valorizando as diferenças 

existentes, tratando dos alunos como todos iguais, sem nenhuma distinção. 

Para assegurar os objetivos da Educação em e para os Direitos Humanos, a 

educação deve ter como base a participação do indivíduo no movimento do 

progresso histórico e deve buscar se fundamentar em pressupostos 

científicos, salientando o papel das relações e do trabalho social. É preciso 

perceber no cotidiano escolar seu potencial transformador e questionador da 

sociedade e sua dimensão progressista (CHAGAS E PEDROZA, 2015, 

p.10). 

 

A percepção do professor em sua turma é de grande importância no desenvolvimento do 

planejamento, ele poderá realizar adaptações de acordo com a realidade ali presente, 

favorecendo a todos no processo educacional. 
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INTERVENÇÃO 

 ASSUNTO INTERVENÇÃO 

 

GRÁFICO I 

Conhecimento sobre o PPP na 

escola por parte dos funcionários. 

Oferecer aos funcionários um 

“momento de crescimento” e 

apresentar o que é o PPP. 

GRÁFICO II A função do PPP Oferecer aos funcionários um 

“momento de crescimento” e 

apresentar o que é a funcionalidade 

do PPP. 

 

 

GRÁFICO III 

 

 

A democracia na escola 

Dentro do momento de 

crescimento, a escola deve expor 

situações que precisam ser 

modificadas em benefícios de 

todos. Pedir sugestões que possam 

contribuir no desenvolvimento 

pedagógico. 

 

 

 

GRÁFICO IV 

 

 

A importância do funcionário na 

elaboração do PPP 

Na elaboração do PPP da escola, 

oportunizar que os funcionários 

façam um levantamento sobre as 

questões importantes que a escola 

precisa destacar e tratar com um 

olhar diferenciado, como: alunos 

especiais, alunos carentes, baixo 

rendimento e etc. 

 

GRÁFICO V 

A importância do funcionário na 

elaboração PPP 

 

Na elaboração do PPP, apresentar 

aos funcionários e famílias que 

todos fazem parte do processo 

educacional. Oportunizar que todos 

deem opinião na formulação do 

projeto. 

 

GRÁFICO VI 

 

Direitos Humanos e Diversidade 

Cultural 

 

Realizar uma palestra sobre esses 

assuntos para que possa esclarecer 

o que é a importância de cada um 

deles para a formação social. Essa 

palestra poderá ser estendida para 

os alunos, as famílias e a 

comunidade. 

GRÁFICO VII A base do desenvolvimento escolar A elaboração do planejamento 

escolar é preciso ter em mãos o 
Currículo, juntamente ao PPP, para 

que possa inserir os conteúdos do 

seguimento. Para isso é preciso que 

a coordenação pedagógica 

disponibilize de tempo para 

trabalhar com cada seguimento na 

orientação da montagem do 

planejamento. 

Quadro 02 – Sugestão de Intervenção 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo realizado contribuiu em refletir a acerca do Currículo e o Projeto Político 

Pedagógico considerando a Diversidade Cultural em uma escola democrática, e foi percebido 

que ainda precisa que a instituição escolar estudada disponibilize de um espaço para que a 

escola e a comunidade possam colaborar na formação do aluno/cidadão por meio do Projeto 

Político Pedagógico. 

A inserção do aluno em sala de aula possibilita ao desenvolvimento dos demais, assim, 

todos que fazem parte do processo educacional ganham em aprendizado. A identidade do 

aluno é algo que modifica a todo instante, pois ele se adapta às necessidades, ao mesmo 

tempo, recebe contribuições que ajudam a uma nova identidade. A presença dele no espaço 

educacional faz com que entre em contato com as demais diferenças, é valorizada e ao mesmo 

tempo respeitada como todos igualmente. 

 A Diversidade Cultural é o meio de conhecimento onde os inseridos poderão desfrutar 

das mais variadas diferenças culturais, e na sala de aula é um momento enriquecedor que 

contribui de maneira significativa na formulação do planejamento pedagógico, alcançando a 

todos alunos de forma coerente e real.  

Os direitos humanos é um outro fator importante que deve ser levado em consideração 

no ambiente escolar,  ter direito a estudar, a saúde, a alimentação, moradia e a liberdade de 

expressão não devem ser apenas direitos adquiridos no papel, precisam ser colocados em 

prática, mesmo que seja por meio de manifestações, onde a sociedade procura fazer valer os 

direitos.   

A unificação de todos esses temas é possível construir um Projeto Político Pedagógico 

que ampare lei e direitos dos cidadãos, que venha proporcionar crescimento, principalmente 

intelectual e que possa a instigar a buscar valores preciosos que a sociedade prima, mais 

ainda, se apresenta “tímida” ao cobrar. 

A pesquisa ampliou o conhecimento sobre os temas e fez reconhecer da importância 

que cada um deles tem na formulação do planejamento escolar e a inserção do aluno em 

sociedade. Como sugestão, realizar pesquisas sobre a atuação do aluno como cidadão capaz 

de participar nos diferentes espaços sociais. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “A Diversidade Cultural e os Direitos 

Humanos como proposta pedagógica para o desenvolvimento do Currículo e do Projeto Político 

Pedagógico do Centro Educacional Delta - DF”, de responsabilidade de Michelle Paiva de Oliveira, 

aluno(a) de Especialização em Educação em e para os Direitos Humanos no Contexto da Diversidade 

Cultural no Departamento de Psicologia – Departamento de Pós-graduação em Educação da 

Universidade de Brasília, sob orientação da Professora  Doutora Maria Helenice Barroso. O objetivo 

desta pesquisa é refletir acerca do Currículo e o Projeto Político Pedagógico considerando a 

Diversidade Cultural em uma escola democrática. Assim, gostaria de consultá-lo(a) sobre seu 

interesse e disponibilidade de cooperar com a pesquisa. 

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização da 

pesquisa, e lhe asseguro que o seu nome não será divulgado, sendo mantido o mais rigoroso sigilo 

mediante a omissão total de informações que permitam identificá-lo (a). Os dados provenientes de 

sua participação na pesquisa, tais como questionários, entrevistas, fitas de gravação ou filmagem, 

ficarão sob a guarda do pesquisador responsável pela pesquisa. 

A coleta de dados será realizada por meio de um questionário objetivo. É para estes 

procedimentos que você está sendo convidado a participar. Sua participação na pesquisa não implica 

em nenhum risco em expor a sua identidade.  

Espera-se com esta pesquisa verificar o envolvimento dos funcionários, família e a 

comunidade na elaboração do Projeto Político Pedagógico, em benefício do desenvolvimento escolar 

do aluno. 

Sua participação é voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. Você é livre para 

recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer 

momento. A recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios.  

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode me contatar através do 

telefone 8422-3501ou pelo e-mail michellepaiva1@gmail.com. 

A equipe de pesquisa garante que os resultados do estudo serão devolvidos aos participantes 

por meio de um informativo, podendo ser publicados posteriormente na comunidade científica.  

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) responsável 

pela pesquisa e a outra com o senhor(a). 

__________________________                                                            __________________________  

 Assinatura do (a) participante                                                 Assinatura do (a) pesquisador (a) 

 

Brasília, ___ de____________________de ________ 
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APÊNDICE 
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QUESTIONÁRIO SOBRE A FORMULAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

1) Você sabe o que é o Projeto Político Pedagógico? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

2) Qual seria a função do Projeto Político Pedagógico? 

(   ) Cumprir protocolo. 

(   ) Dar uma direção no desenvolvimento escolar abrangendo valores e direitos. 

(   ) Não sei. 

3) A escola é democrática? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

(   ) Às vezes 

4) Você já participou da formulação do Projeto Político Pedagógico do colégio em que você trabalha? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

5) Você acha importante a sua participação na formulação do Projeto Político Pedagógico? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

6) Como são tratados os temas: Direitos Humanos e as Diversidades Cultural na escola? 

(   ) Ignorados 

(   ) Respeitado, porém não abordado. 

(   ) Incorporado no PPP 

7) Você professor, por meio de qual instrumento você formula o seu planejamento pedagógico?  

(   ) Currículo escolar 

(   ) PPP 

(   ) Livros e apostilas 

(   ) Projetos temáticos 

 

Quadro 02: Questionário 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 


