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RESUMO 
 

O Currículo da Educação Básica relaciona as competências, as habilidades e os 
conteúdos a serem desenvolvidos. Juntamente com as áreas obrigatórias do 
conhecimento, há a orientação para a construção da parte diversificada que, por sua vez, 
visa atender às necessidades locais de cada região brasileira, adequar os conteúdos às 
diversas realidades onde as instituições educacionais estão inseridas e oportunizar a 
formação integral do ser humano que precisa compreender o conhecimento como algo 
concreto, significativo, capaz de transformar a sociedade. O presente trabalho objetivou 
investigar a forma de utilização do Currículo, bem como identificar os componentes da 
parte diversificada e sua integração com os conteúdos sistematizados nas séries/anos 
iniciais do Ensino Fundamental na EC 43 de Ceilândia-DF. A pesquisa teve um caráter 
descritivo, de cunho qualitativo, pois possibilitou uma compreensão das práticas 
realizadas pela instituição, as festividades o os eventos previstos no Projeto Político-
Pedagógico de 2013 que contemplem o Currículo, tanto em sua área básica quanto no 
que diz respeito à parte diversificada. Quanto aos meios, foi utilizado um questionário, 
que foi aplicado a vinte e cinco profissionais de educação. Concluiu-se que a Unidade 
de Ensino pesquisada tem seguido as orientações propostas no Currículo da Educação 
Básica e tem contemplado de maneira efetiva a parte diversificada, ou temas 
transversais, em seu Projeto Político-Pedagógico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Temas transversais. Conteúdos sistematizados. Formação 
integral. 
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INTRODUÇÃO  
 

A educação é um direito constitucional de todos os cidadãos e o Estado tem o 

dever de garanti-la a todos os cidadãos baseado nos princípios de igualdade e 

pluralidade. O Currículo da Educação Básica é, enquanto elemento responsável pela 

organização dos conhecimentos e do trabalho escolar, um dos instrumentos utilizados 

para alcançar esse objetivo, cabendo, neste ponto, uma análise aprofundada do termo, 

suas concepções, história e finalidade prática. 

 O termo currículo vem do latim ‘curriculum’, conforme Schmidt (2003), 

significa movimento progressivo, corrida ou mesmo estrada a ser percorrida. No 

contexto educacional, o currículo é o elemento que contém um planejamento do que se 

pretende trabalhar em um determinado período. Como norteador da prática docente, ele 

precede ou permeia até mesmo a discussão do projeto político-pedagógico dentro das 

instituições de ensino, como corrobora Lima: 

A reflexão sobre o currículo está instalada como tema central nos 
projetos político-pedagógicos das escolas e nas propostas dos 
sistemas de ensino, assim como nas pesquisas, na teoria 
pedagógica e na formação inicial e permanente dos docentes 
(2008, p. 35). 
 

 Segundo Scheibe e Bombassaro (2008), as concepções acerca do currículo 

podem variar entre os educadores, há quem entenda apenas como uma lista de 

conteúdos, como experiências, como planos pedagógicos, como objetivos a serem 

alcançados, como procedimentos didáticos e processos de avaliação; Schmidt (2003), 

por sua vez, afirma que currículo “é o conjunto de experiências de conhecimentos que a 

escola oferece aos estudantes”; Lima (2008) destaca o currículo como “uma 

organização temporal e espacial do conhecimento que se traduz na organização dos 

tempos e espaços escolares e do trabalho de professores e alunos”; enquanto Saviani 

(2008) o define como “conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola”. 

Cabe reforçar que toda escola deve trabalhar os chamados ‘saberes 

indispensáveis’ que correspondem ao conhecimento científico, ao mundo trabalho e 

mundo tecnológico, às atividades desportivas, artísticas, relacionadas ao campo da 

saúde, dos movimentos sociais e do exercício da cidadania (SCHEIBE, 

BOMBASSARO, 2008). No entanto, há que se considerar o contexto onde se está 

inserido, a área de interesse da comunidade, as necessidades dos discentes, sua 

motivação para a aprendizagem, a participação efetiva da família na formação dos 
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filhos, o valor atribuído à educação e o próprio significado de uma educação de 

qualidade que ofereça realmente a oportunidade de uma vida plena em sociedade.  

Diante dessas considerações, surge a necessidade de se pesquisar como a Escola 

Classe 43 tem utilizado o currículo da educação básica na sua práxis pedagógica a partir 

dos seguintes questionamentos: Como a escola pesquisada trabalha o currículo, de 

modo a integrar os diversos conteúdos na formação dos alunos? Quais as implicações da 

aplicação do currículo escolar levando-se em conta a diversidade dos alunos para a 

construção de uma sociedade com menos desigualdades? 

 Objetivou-se, portanto, de maneira geral, por meio da presente pesquisa, 

investigar a forma de utilização do Currículo, bem como identificar os componentes da 

parte diversificada contemplados pelo PPP (Projeto Político-Pedagógico) e sua 

integração com os conteúdos sistematizados previstos para as séries/anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Sendo os objetivos específicos:  

• Verificar como o Currículo da Educação Básica é utilizado na prática 

docente; 

• Verificar se as recomendações do Currículo têm sido contempladas pelo 

PPP da instituição; 

• Identificar os componentes da parte diversificada e sua integração com os 

conteúdos sistematizados. 

Para tanto, professores, coordenadores e gestores responderam um questionário 

contendo 9 perguntas objetivas e 1 subjetiva, onde os 25 profissionais de educação da 

referida unidade pública de ensino puderam demonstrar seu conhecimento e expressar 

sua opinião sobre o assunto. 

O presente trabalho está dividido em oito capítulos, além da presente 

introdução e conclusão, o primeiro capítulo foi intitulado “As Diretrizes e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais”, traz um estudo sobre esses dois documentos, suas origens e 

funções no âmbito educacional e seu impacto dentro da sociedade brasileira. O segundo 

capítulo foi intitulado “Currículo e Diversidade”, tece considerações sobre a 

necessidade de se atender às diversas realidades de um país com dimensões continentais 

como o Brasil, a fim de que o ambiente educacional seja realmente formador. O terceiro 

capítulo, cujo título é “O Projeto Político-Pedagógico e a Diversidade proposta pelo 

Currículo”, defende a necessidade de se utilizar o espaço-tempo da construção do 
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projeto para atender à orientação curricular de se eleger os temas transversais que 

atendem às necessidades específicas de cada realidade. O quarto capítulo, “Nova 

proposta Currricular para a Avaliação”, trata das diferentes concepções de avaliação em 

todos os âmbitos, e que esta, deve contemplar também as orientações presentes no 

Currículo. O quinto capítulo, cujo título é “O Currículo no Distrito Federal”, encerra o 

referencial teórico desta pesquisa e traz um estudo do mesmo e tem por objetivo 

explicar como é a sua composição, organização, e quais as suas principais orientações.  

O sexto capítulo, por sua vez, detalha os procedimentos metodológicos desta 

pesquisa, que tem caráter descritivo e cunho qualitativo, caracteriza a instituição onde 

foi realizada a investigação, os instrumentos e o público-alvo. O sétimo capítulo do 

trabalho relata o processo de coleta de dados. O oitavo capítulo, por fim, traz a 

realização das análises dos dados coletados.  

Quanto à conclusão da pesquisa, pode-se afirmar que ela atendeu às 

expectativas, já que evidenciou um conhecimento por parte dos profissionais da 

educação dos documentos que fundamentam a práxis pedagógica e demonstrou a 

realização de um trabalho de acordo com as orientações do Currículo da Educação 

Básica, dos Parâmetros Curriculares e das Diretrizes e Bases da Educação, no que tange 

à integração dos temas transversais aos conteúdos sistematizados. 
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I – AS DIRETRIZES E OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN's, elaborados pelo Ministério da 

Educação, apresentam propostas detalhadas de “conteúdos que incluem conhecimentos, 

procedimentos, valores e atitudes no interior de disciplinas, áreas e matérias articuladas 

em termos que se vinculam às várias dimensões da cidadania” (SCHEIBE, 

BOMBASSARO, 2008, p. 2). Tais propostas são conhecidas pelos profissionais da 

educação como temas transversais.  

Ainda segundo as autoras citadas no parágrafo anterior, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais - DCN's nasceram de uma exigência constitucional por 

estabelecer as linhas gerais que orientam o trabalho realizado no campo educacional a 

fim de garantir o direito à educação para todos baseada em princípios de igualdade e 

pluralidade. Elas estabelecem uma parte nacional, referente às necessidades básicas do 

processo ensino- aprendizagem e propõem orientações para uma parte diversificada a 

ser construída conforme a realidade de cada região, município ou até mesmo unidade de 

ensino. 

 Conforme Cury (2002), no que se refere a esse direito constitucional, vale 

ressaltar a necessidade de oportunizar não somente o acesso, mas também a 

permanência do aluno na escola e, isso, só pode ser implementado a partir da 

disponibilidade de condições favoráveis em termos de estrutura de escola, formas de 

gestão, organização de espaços, tempos, metodologias, seleção de conteúdos, bem como 

distribuição nos espaços-tempos, procedimentos de ensino-aprendizagem e avaliação.  

 As instâncias político-institucionais foram criadas, portanto, para atender a 

necessidade de organização e implementação da educação básica oferecida pelo Estado 

Brasileiro, cabendo lembrar que o Conselho Nacional de Educação, ao perceber que os 

parâmetros possuem caráter mais específico que as diretrizes, declarou-os não 

obrigatórios, mas como uma proposta curricular dentre outras possíveis.  

 Ainda conforme Scheibe e Bombassaro (2008), nas escolas públicas, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, os quais trazem os temas transversais, são utilizados 

apenas como fonte de consulta e aprimoramento, com a finalidade de apenas 

complementar o trabalho desenvolvido pela instituição. Já as diretrizes, por seu caráter 

normativo e norteador, são um elemento fundamental e determinante da prática 

pedagógica, bem como as Estratégias do Bloco Inicial de Alfabetização e o próprio 
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Currículo da Educação Básica. Entende-se, portanto, que Diretrizes Curriculares são 

linhas gerais que, segundo Cury: 

 

Assumidas como dimensões normativas, tornam-se reguladoras de um 
caminho consensual, conquanto não fechado a que historicamente 
possa vir a ter um outro percurso alternativo, para se atingir uma 
finalidade maior. Nascidas do dissenso, unificadas pelo diálogo, elas 
não são uniformes, não são toda a verdade, podem ser traduzidas em 
diferentes programas de ensino e como toda e qualquer realidade, não 
são uma forma acabada de ser (2002, p. 21.).  

  

Assim sendo, tais diretrizes devem nortear todo o trabalho pedagógico da escola. 

No entanto, não são utilizadas como única fonte de orientação para exercício da 

docência. Assim, a elaboração do Projeto Político-Pedagógico por todos os envolvidos 

juntamente com o Plano de Curso, a normatização da Avaliação Formativa, os eventos e 

subprojetos realizados pela escola e o planejamento das aulas procuram atender aos 

princípios estabelecidos pela lei como o desenvolvimento das habilidades e 

competências previstos para os espaços-tempos determinados, mas também alcançar 

alunos que essa educação formal, por vezes, exclui, pois: 

A função social da educação escolar pode ser vista no sentido de um 
instrumento de diminuição das discriminações. Por isso mesmo, vários 
sujeitos são chamados a trazer sua contribuição para esse objetivo, 
destacando-se a função necessária do Estado, com a colaboração da 
família e sociedade (CURY, 2002, p. 7).  
 

Em termos de inovações curriculares, torna-se necessário para a escola viabilizar 

estratégias que atendam não só as crianças, mas também suas famílias tendo em vista o 

número de alunos com dificuldades de aprendizagem devido a problemas no contexto 

familiar, o que pode ser alcançado a partir de uma construção coletiva de um currículo, 

que contemple as necessidades locais, por meio da parte diversificada a partir das 

orientações das diretrizes, ou por meio da eleição dos temas transversais propostas pelos 

parâmetros curriculares nacionais.  

Santos (2002) chama a atenção para a análise da realidade e a busca de 

estratégias que partem de situações muito específicas que inviabilizam a adoção pela 

escola de propostas cristalizadas, pois o próprio processo de elaboração curricular só 

pode ser pensado em uma dinâmica de frequente construção e reconstrução. Afinal, 

Cury (2002) afirma que, assim como a igualdade, a pluralidade é um dos princípios da 
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Educação e esta não deve ser entendida apenas em termos de manifestações culturais, 

mas também em termos de necessidades sociais, econômicas e até afetivas. 
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II - CURRÍCULO E DIVERSIDADE  
 
 Sabe-se que um dos temas centrais do Projeto Político-Pedagógico de uma boa 

escola pública deve ser a diversidade, pois o currículo da educação básica não se refere 

apenas aos conteúdos ou conhecimentos sistematizados a serem passados aos alunos, 

mas também se refere ao desenvolvimento humano, à ampliação, construção e 

reformulação de conceitos nas diferentes áreas, sejam elas sociais, culturais, políticas, 

artísticas ou intelectuais. Assim defende Silva: 

Mesmo quando pensamos em currículo como coisa, como uma 
listagem de conteúdos, por exemplo, ele acaba sendo, 
fundamentalmente, aquilo que fazemos com essa coisa, pois mesmo 
uma lista de conteúdos não teria propriamente existência e sentido, se 
não se fizesse nada com ela (1995, p. 55). 

 

 Neste contexto, de acordo com Gomes (2008), as diferenças entre os seres 

humanos constituintes do processo educativo devem ser um fator de enriquecimento, 

onde a ética garanta o respeito, a tolerância e a compreensão de que todos devem ter o 

seu lugar preservado dentro da sociedade ao invés de se exigir uma padronização ou 

supressão de determinada cultura, religião, raça, condição sócio-econômica, etc. A 

escola, por sua intrínseca diversidade, é o espaço ideal para desenvolver as relações 

éticas e democráticas, o que faz do Currículo e da Diversidade, temas envolventes que 

permeiam todo o processo para o alcance desse objetivo. 

  Sabendo que, segundo Lima (2007, p. 6), as instituições escolares têm a 

liberdade de organização, desde que baseadas nas orientações das diretrizes curriculares, 

as quais possibilitam “a definição de conteúdos de conhecimento em conformidade com 

a base nacional [...], bem como a base diversificada”.  Torna-se, entretanto, necessária 

uma construção democrática dessa seleção por meio da gestão democrática como uma 

forma de se mapear as questões fundamentais para a elaboração de uma grade curricular 

voltada para as necessidades que serão diagnosticadas. Esse diagnóstico ou mapeamento 

não se esgota na confecção e apreciação, faz-se necessária uma movimentação da 

equipe pedagógica da instituição no sentido de reorientar a prática pedagógica, bem 

como as ações que se desenrolarão a partir dessa diagnose. Pois:  

Os Currículos não são conteúdos prontos a serem passados aos alunos. 
São uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas 
em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, 
intelectuais e pedagógicas (GOMES, 2008, p. 12). 

 



16 

 

 
 

Assim sendo, o processo ensino-aprendizagem envolve mais de um sujeito e, por 

isso mesmo, deve ser percebida como uma atividade social onde se faz necessária uma 

interação verdadeira entre esses sujeitos e dos mesmos com o objeto de estudo, que 

seria o próprio conhecimento ou área de estudo. 

A escola de hoje não pode ser mais como em tempos passados, onde o aluno era 

visto, muitas vezes, apenas como um ser vazio e o professor como o único detentor dos 

saberes que seriam meramente transmitidos. Sabe-se, por meio de estudos atuais a 

respeito do processo de ensino-aprendizagem, que o aluno tem conhecimentos prévios, 

tem vivência e que estes devem ser considerados, bem como esse aluno precisa de 

motivação, de interesse para poder desenvolver suas potencialidades, afinal, tais 

características exigem “dos seus professores uma postura de escuta – que se tornem 

interlocutores” (DAYRELL, 2007, p.1125).  

Cabe ao professor, dentro dessa nova proposta, viabilizar os procedimentos 

necessários a fim de promover as aprendizagens escolares significativas que formem um 

indivíduo crítico e consciente preparado para o exercício da cidadania, afinal, o “ato de 

pensar está aninhado em atividades socialmente organizadas e historicamente formadas, 

apresentando assim um caráter interativo, dialógico e argumentativo” (DAMIANI, 

2008, p. 36). 

A sociedade atual apresenta diversos recursos tecnológicos que favorecem o 

imediatismo, a dificuldade no trato pessoal (substituído pelo trato virtual), o 

individualismo e até o consumismo. A escola, portanto, tem problemáticas novas que 

precisam ser trabalhadas e que não permitem mais aos docentes ignorar as atualizações 

necessárias também dentro da prática docente. Assim, com o objetivo de despertar o 

interesse do aluno pelos conhecimentos trabalhados na escola, fazem-se necessárias 

diversas adequações pedagógicas, como, a promoção da utilização desses recursos para 

a pesquisa, a promoção de discussões organizadas democraticamente e a reflexão acerca 

da escola e da sociedade que esses alunos/cidadãos querem construir. 

Para tanto, é preciso, em primeiro lugar, identificar com o educando quais são 

estas fontes de interesse para revelar as formas possíveis de ter acesso a elas, e, em 

segundo lugar, trabalhar com o aluno a forma de interagir com tais fontes no sentido de 
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desenvolver, efetivamente, o conhecimento formal disponível na sociedade (LIMA, 

2006). 

 Assim, as atividades escolares, para proporcionarem a aprendizagem, devem 

estar relacionadas com as aprendizagens da vida, ou seja, devem estar correlacionadas 

(interdisciplinaridade), devem ter uma utilidade prática (conhecimentos significativos), 

assim como esta prática (partindo do concreto) pode subsidiar a busca por um 

aprofundamento teórico ou busca da sistematização dos conhecimentos.  

 A informação e muito menos a memorização não bastam para proporcionar ao 

educando a aprendizagem. Essa aprendizagem só acontece, de modo efetivo,  por meio 

de uma construção mental de conceitos correlacionados e aplicados na prática social, 

adquirindo assim, um significado real e uma utilidade dentro da formação humana. 

Ressalta-se que, por tratar-se de um processo mediado por um professor, este, deve 

identificar o nível de desenvolvimento dos alunos, “para intervir [...] de maneira a nem 

repetir o que a criança já fez ou já sabe, nem dar muitos saltos que impossibilitem a 

criança de estabelecer ligações e, portanto, aprender (LIMA, 2006, p. 21). 

 Todo esse caminho a ser percorrido precisa ser devidamente organizado a fim de 

que não perca a oportunidade de sistematizar os conhecimentos ou as área de estudo que 

estarão intimamente ligadas ao Currículo de Educação Básica, isto é, o processo de 

ensino-aprendizagem pode estar pautado na experiência, pode acontecer por meio de 

debates e reflexões, pode surgir de um filme, pode culminar em um passeio cultural, 

mas deve ser discutido e registrado, como forma de garantir a organização, a 

possibilidade de confronto ou constatação e o arquivamento como fonte de consulta, 

ampliando, assim, a capacidade de compreensão, comunicação e, até mesmo, a 

memorização dos novos conhecimentos.  

Portanto, verifica-se a necessidade da realização de um estudo por parte da 

equipe pedagógica das instituições educacionais, para uma seleção consciente e crítica 

dos conteúdos a serem trabalhados no currículo escolar, para que a motivação e o 

envolvimento de todos sejam constantemente trabalhos, para que haja a conscientização 

acerca dos valores, da ética e do respeito nas relações sociais, mas sem esquecer que o 

objetivo central da escola é promover a aquisição dos conhecimentos sistematizados. 

Sabe-se também que a avaliação constante deve se fazer presente no trabalho 
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pedagógico a fim de redirecionar a prática sempre que se necessário, pois conforme 

Chueiri, “ela inicia, permeia todo o processo e o conclui” (2008, p. 51) tornando as 

indagações  constantes para a não cristalização de opiniões, conceitos e pré-conceitos.  
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III – O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E A DIVERSIDADE PROPOSTA 

PELO CURRÍCULO 

De acordo com Cury (2002), a Constituição Federal do Brasil, a educação tem 

como objetivos a preparação do indivíduo para o exercício da cidadania, a sua 

qualificação para o trabalho e o seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa, o que 

significa em outras palavras, as condições indispensáveis para que o sujeito seja capaz 

de participar em todos os espaços sociais de maneira consciente, crítica e reflexiva. 

 No entanto, a realidade brasileira não é facilitadora desse processo devido às 

desigualdades sociais e econômicas, à discriminação étnica, ao reforço dado ao 

consumismo, individualismo, entre outros fatores. A escola, diante dessa problemática 

realista vê-se com um desafio muito grande: o de cumprir o seu papel traçado pelos seus 

princípios ratificados na lei máxima do país. A escola, conforme afirma Cury (2006), 

precisa cumprir seu propósito essencial garantindo qualidade, igualdade de condições de 

acesso e permanência e respeito à pluralidade cultural de um país com proporções 

continentais. 

Em âmbito escolar, o Projeto Político-Pedagógico é o elemento que visa atender 

às necessidades locais, específicas de uma comunidade e, exatamente por isso, precisa 

ser construído coletivamente por todos os atores em questão, como alunos, professores, 

equipe gestora, família e demais servidores baseado no princípio essencialmente 

democrático. Esse projeto deve estar pautado nas orientações e recomendações das 

esferas maiores, bem como fundamentada na legislação vigente, mas deve ser assumido 

como responsabilidade da instituição. Veiga defende que o Projeto Político-Pedagógico: 

É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um 
compromisso definido coletivamente[...], é político por estar 
intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os 
interesses reais e coletivos de uma população majoritária [...], 
pedagógico, no sentido de definir ações educativas  (2002, p. 4). 

 

 É notório que o funcionamento real do Projeto Político-Pedagógico é 

imprescindível para que a educação se realize de fato. Pois, os programas de governo  

visam garantir as condições essenciais como acesso à escola, a criação de fundos 

específicos, o investimento na educação infantil, profissionalizante e superior, a análise 

de índices de qualidade, entre outros, enquanto o PPP deve articular as ações não 

somente para que esses programas surtam o efeito, mas para que cada escola possa 

funcionar de maneira eficiente dentro da comunidade, atendendo suas necessidades e 
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proporcionando um espaço a criação de uma identidade escolar autônoma. Lima sugere 

aos profissionais da Educação: 

A construção de um projeto social que não somente ofereça 
informações, mas que de fato, construa conhecimentos, elabore 
conceitos e possibilite a todos o aprender, descaracterizando, 
finalmente, os lugares perpetuados na educação brasileira de êxito de 
uns e fracasso de muitos (2007, p. 7). 
 

 Ao se observar a pluralidade da sociedade brasileira, é que se tem a noção da 

necessidade de se adequar o Currículo às necessidades de cada região, bem como aos 

seus interesses, o que se consolida na elaboração do Projeto Político-Pedagógico. Pois 

só assim, afirma Cury (2002), a escola pode auxiliar na formação da identidade cultural, 

a fim de inserir os indivíduos de forma consciente e atuante em seu contexto social, com 

capacidade para interferir e transformar a própria realidade.  
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IV – NOVA PROPOSTA CURRICULAR PARA A AVALIAÇÃO 
 

A avaliação é algo inerente às atividades humanas, pois, enquanto seres sociais, 

julga-se constantemente o  dia a dia. Em relação ao ambiente escolar a avaliação torna-

se sistematizada a fim de refletir os valores segundo os objetivos da instituição, o que 

segundo Chueiri (2008, p. 54), a torna intencional e determinada “pelas concepções que 

fundamentam a proposta de ensino”. 

 Ainda, segundo a autora citada, tais concepções podem ser analisadas em quatro 

categorias: a de que avaliação equivale a exame, a de avaliação como medida, a de 

avaliação como instrumento para regulação do desempenho do aluno e, por fim, a 

concepção qualitativa da avaliação, denominando uma nova forma de avaliação: a 

formativa. 

 Souza (2009) defende, que os instrumentos de avaliação não se distanciam muito 

das concepções anteriores, pois são realizadas provas, o que se associa a exame, e são 

atribuídos conceitos, que de alguma forma “medem o conhecimento”, no entanto, o que 

se transforma completamente com uma visão qualitativa ou formativa, é o procedimento 

após a análise dos resultados obtidos. 

 A partir da mudança e a ampliação da visão, a avaliação passa a ser diagnóstica 

objetivando, a detecção das dificuldades apresentadas pelos alunos a fim de buscar 

novas estratégias de aprendizagem, redefinir a prática pedagógica e alcançar os 

objetivos de qualidade, por primar não somente os resultados, e quantidade, por buscar 

o desenvolvimento de todos os alunos, inclusive dos que apresentam defasagem. É o 

que defende Souza:  

O caminho é vivenciar a avaliação como atividade inerente ao 
processo de ensino e de aprendizagem, que seja reconhecida como 
uma atividade de investigação do estágio de desenvolvimento do 
aluno e que se coloque com outros fins ( 2009, p.1). 

 Pelo fato de avaliação ser processual, muitas vezes, o professor não necessita 

esperar as provas bimestrais para identificar as dificuldades dos alunos e fazer as 

devidas intervenções, pois as atividades diárias também compõem os elementos para a 

diagnose. Por promover a reflexão, pode ser utilizada para autoavaliação do professor, 

pois ao analisar os resultados, este identifica as dificuldades comuns e percebe quais 

conteúdos devem ser retomados a fim de desenvolver as habilidades.  
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 Dentro da concepção de avaliação qualitativa, a autoavaliação do aluno ainda 

está em processo. Infelizmente, alguns professores ainda têm resistência em aceitar que 

independente da idade, os alunos são capazes de perceber suas dificuldades e 

reconhecer a necessidade de superá-las. Desde o início da escolarização, a avaliação 

poderia ser um recurso eficaz para desenvolvimento da tão pretendida autonomia, 

consciência e criticidade, já que esse tipo de avaliação tem como característica a 

“compreensão dos processos dos sujeitos e da aprendizagem, o que produz uma ruptura 

com a primazia do resultado  característico do processo quantitativo” (CHUEIRI, 2008, 

p.59).  

 Cabe ressaltar que essa forma de avaliação obedece às orientações do Currículo 

da Educação Básica e, por sua vez contempla a proposta de diversidade, 

contextualização e significação das aprendizagens, ou seja, a atribuição de sentido às 

aprendizagens escolares. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 
 

V - O CURRÍCULO NO DISTRITO FEDERAL 

Atualmente, o Distrito Federal tem seu Currículo de Educação Básica em  versão 

experimental, o qual foi construído, segundo o mesmo, a partir de discussões realizadas 

com os próprios educadores e coordenadores desde 2008. Este documento é 

considerado como um instrumento de orientação para os docentes nortearem sua prática 

pedagógica dentro das várias realidades das instituições educacionais.  

Ele é composto por cinco volumes: Educação Infantil, Ensino Fundamental – 

Séries/Anos Iniciais, Ensino Fundamental – Séries/Anos Finais, Ensino Médio e 

Educação de Jovens e Adultos, os quais relacionam as competências, habilidades e 

conteúdos a serem desenvolvidos e os eixos equivalentes, conforme explicado no 

próprio documento em questão (SEEDF, 2010). 

De acordo com a Constituição Federal do Brasil e com a emenda constitucional 

número 14/96, o ensino, nesta etapa é de responsabilidade dos estados, municípios e do 

Distrito Federal e a Lei de Diretrizes e Bases, determina que o Currículo referente deve 

abranger uma parte nacional comum e uma parte diversificada que, além de atender as 

necessidades e adequações as diversas realidades de um país com dimensões 

continentais, trabalhem temas de modo interdisciplinar, tais como: direitos das crianças 

e dos adolescentes, educação ambiental, educação financeira, consciência negra, 

respeito à diversidade humana em todas as suas formas (religião, cultura, raça, entre 

outros).  

Com o intuito de atender a formação básica do cidadão brasileiro as áreas do 

conhecimento obrigatórias no Currículo do Ensino Fundamental – Séries Iniciais são: 

linguagens (língua portuguesa, arte e educação física), matemática, ciências da natureza, 

ciências humanas (história e geografia) e ensino religioso, segundo explicitado pelo 

próprio (SEEDF, 2010). 

Mais especificamente no Distrito Federal, os eixos contemplados são: Educar e 

Cuidar, O Letramento e A Diversidade sendo que sua organização está concretizada nas 

Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que 

instituem: 

As orientações curriculares inspiradas em um currículo plural e 
flexível, imbuído de uma concepção educacional fortemente 
comprometida com um modo de aprendizagem que promova, nos 
espaços escolares, a formação de sujeitos capazes de pensar e de atuar 
criticamente em seus ambientes de convivência  (SEEDF, 2010, p. 12) 
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Com o objetivo de se compreender os apontamentos desses eixos gerais já 

propostos no referido documento o cuidar e educar não se referem somente ao aspecto 

físico, mas também ao emocional, cognitivo e social e esses outros aspectos englobam o 

desenvolvimento integral do indivíduo por meio de situações que estejam diretamente 

associadas a vivência da criança, o que visa proporcionar um ambiente envolvente, 

acolhedor, seguro, criativo, investigativo que permita a construção e reconstrução do 

conhecimento. Educar e cuidar, nesta perspectiva significa proposta pelo documento 

citado (SEEDF, 2010) promover a formação humana, pessoal e interpessoal, tendo em 

vista que a humanidade implica essencialmente em um ser social, crítico e atuante.   

Diante disso, torna-se necessário compreender que este processo se dá por meio 

do trabalho efetivo com outro eixo, o da diversidade, pois “perceber e conceber as 

diferenças são atitudes que, em tese, começam com o nascimento da pessoa e se 

processa, no decorrer de toda a sua vida enquanto sujeito social” (SEE/DF, 2010, p. 15). 

Neste contexto, além de se estimular a percepção, e não a negação, das diferenças é 

preciso orientar os educandos para a reflexão sobre as relações e direitos de todos e 

todas de modo transversal e interdisciplinar, a fim de entender as formas de 

discriminação e construir as formas de enfrentamento. 

O terceiro eixo apresentado pelo Currículo refere-se ao Letramento cabendo uma 

explanação sobre seu sentido. O Letramento na área pedagógica é conceituado como a 

prática social e cultural dos conceitos, códigos e conhecimentos aprendidos na escola 

por meio do estudo sistematizado dos conteúdos. Ou seja, o Letramento está 

fundamentado na compreensão e utilização concreta das aprendizagens escolares 

significativas que contribuem para a atuação do indivíduo no seu cotidiano e em 

sociedade, com o intuito de promover o seu desenvolvimento real (SEEDF, 2010).  

Para tanto, o Currículo de Educação Básica organiza uma proposta que 

fundamente a prática pedagógica em torno do desenvolvimento de competências e 

habilidades por meio do domínio de conteúdos. Assim, conforme o referido documento 

(SEEDF, 2010), as competências e habilidades associam-se à capacidade de se atuar no 

meio social apoiando-se no conhecimento, o qual é adquirido por meio de conteúdos, 

uma forma didática de organização dos conhecimentos para a eficácia do processo 

ensino-aprendizagem. O que não anula, mas ao contrário, como recomenda Cury 

(2002), corrobora para a construção da parte diversifica que atenda as necessidades 
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locais, resignificando os conhecimentos e integrando oportunizando ao sujeito sua 

interação social de forma consciente e atuante.  
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VI - METODOLOGIA 

  Caracterização da Pesquisa: 

 A presente pesquisa é descritiva e de cunho qualitativo a fim de possibilitar a 

compreensão acerca da utilização do Currículo da Educação Básica na práxis 

pedagógica da Escola Classe 43 e promover uma reflexão sobre a abordagem dos eixos 

ou temas que compõem a parte diversificada e sua integração com os conhecimentos 

sistematizados. 

Esta pesquisa foi realizada numa abordagem descritiva por meio da observação e 

da utilização de questionários a serem respondidos por professores e gestores. O 

objetivo dos questionários e da observação do pesquisador foi verificar a integração 

realizada pela escola do Projeto Político-Pedagógico, seus eventos e festividades com os 

conteúdos previstos para a série/anos, bem como promover a reflexão acadêmica acerca 

da utilização efetiva do Currículo atual no cotidiano escolar, na elaboração do 

planejamento e na execução dentro do espaço educacional. 

Caracterização da Escola: 

A escola onde foi realizada a pesquisa possui 20 turmas de ensino fundamental, 

séries iniciais. Fundada em 1979, a referida unidade pública de ensino atende 504 

alunos de 4 a 12 anos de idade e localiza-se no Setor P. Sul da Ceilândia, Distrito 

Federal.  

Instrumento de Pesquisa: 

O instrumento de pesquisa consistiu-se em um questionário contendo 10 

perguntas sobre o conhecimento e utilização do Currículo da Educação Básica por parte 

do servidor na práxis pedagógica e das propostas de trabalho que constam no Projeto 

Político-Pedagógico, do ano de 2013, no que se refere aos temas transversais e/ou parte 

diversificada do currículo bem como sua integração com os conteúdos sistematizados. 

Público-alvo: 

O referido questionário foi aplicado aos professores das turmas de ensino 

fundamental – séries iniciais, aos coordenadores locais e aos membros da equipe 

gestora, totalizando 25 profissionais da educação. 
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Procedimento de Coleta de Dados: 

A coleta de dados se deu  por meio das respostas apresentadas nos questionários, 

sendo 9 de cunho objetivo e 1 de cunho subjetivo.  

Procedimentos de Análise de Dados: 

A análise, como já foi mencionado anteriormente, foi de abordagem qualitativa, 

pois baseou-se tanto nas respostas obtidas por meio do questionário quanto na 

observação da pesquisadora que, por sua vez, fez uma descrição dos procedimentos 

pedagógicos realizados na instituição de ensino investigada, no que tange à utilização 

do Currículo da Educação Básica. 
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        VII - RELATO SOBRE A COLETA DOS DADOS  
  

 A presente pesquisa foi baseada no questionário (Apêndice A) entregue a 25 

servidores da Escola Classe 43 de Ceilândia-DF, incluindo membros da equipe gestora, 

coordenadores e professores da instituição. Cabe ressaltar que não foi estabelecida pela 

pesquisadora uma diferenciação entre os professores efetivos e os chamados contratos 

temporários da Secretaria de Estado de Educação, pois foi considerado que todas as 

experiências vivenciadas dentro do ambiente educacional podem contribuir para o 

enriquecimento da pesquisa. O período de duração da presente pesquisa foi de uma 

semana entre a entrega e o recolhimento dos questionários. 

 Solicitou-se aos respondentes preencherem um cabeçalho contendo a área de 

atuação, com o objetivo de se verificar as possíveis diferenças de concepções acerca da 

problemática investigada. Quanto ao tempo de serviço na Secretaria de Estado de 

Educação e o tempo de serviço na unidade de ensino em questão constam no cabeçalho 

apenas para simples verificação, pois se considera que estes itens não interferem no 

resultado final do que se pretender investigar. Cabe ressaltar que a grande maioria 

encontra-se na escola pesquisada desde, no mínimo, o início do ano letivo e que, 

portanto, puderam participar das reuniões coletivas e da elaboração do Projeto Político-

Pedagógico do ano de 2013. 

 Todos os servidores envolvidos nesta coleta de dados expressaram uma boa 

aceitação ao receber o questionário da pesquisadora e demonstraram interesse em 

contribuir, oito, inclusive, responderam no mesmo dia em que lhes foi entregue e foi 

observado que alguns trocaram idéias entre si para chegar às respostas de algumas 

questões. Na ocasião, foi explicado pela pesquisadora que as respostas poderiam ser 

diferentes já que a intenção era suscitar a reflexão e coletar as diferentes opiniões sobre 

o trabalho realizado pela instituição em consonância com o Currículo da Educação 

Básica.  
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VIII - ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Na presente análise constam as respostas em percentagem para as questões 

objetivas de 1 a 6, apresentadas em forma de tabela. Destaca-se que houve uma 

consonância entre as respostas das equipes gestora e de apoio e o grupo de professores-

regentes. Em seguida, estão as respostas subjetivas sobre a questão 7 que busca levar os 

respondentes a expressar sua opinião acerca dos benefícios ou da dificuldades 

relacionadas aos eventos/festividades na prática pedagógica. E, por fim, as 3 perguntas 

objetivas finais, expostas em gráfico, para a verificação da conclusão sobre a integração 

dos temas transversais, os eventos promovidos pela escola e a contemplação das 

orientações veiculadas pelo Currículo da Educação Básica. 

 

● Qual a definição de Currículo que mais se aproxima da sua concepção? 

Respostas Total 

Lista de conteúdos a serem trabalhados durante cada 

ano/série.  

0% 

Plano pedagógico com objetivos a serem alcançados, 

procedimentos didáticos e processos de avaliação.  

72% 

Trata-se de uma organização espaço-temporal dos 

conhecimentos e experiências pedagógicas que a escola 

proporciona aos seus estudantes. 

28% 

 

 O objetivo dessa primeira pergunta foi saber qual a definição de Currículo que 

mais se aproxima da concepção do grupo de profissionais de educação da escola 

pesquisada. Scheibe e Bombassaro(2008) afirmam que as concepções acerca do 

Currículo podem variar entre os educadores, pois há quem entenda apenas como uma 

lista de conteúdos, como planos, objetivos a serem alcançados, procedimentos didáticos 

e processos de avaliação. Schmidt (2003), por outro lado, o define como “um conjunto 

de experiências e conhecimentos que a escola oferece aos seus estudantes e Apple 

(1982) defende que o Currículo reflete uma ideologia que pode determinar a sociedade 

de classes. Notou-se, portanto, que a concepção do grupo se aproxima com a de Sheibe 

e Bombassaro (2008), no entanto, considera também a definição de Schimidt (2003). 
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● Com que freqüência você utiliza o Currículo de sua escola na sua prática 

pedagógica? 

 Respostas Total 

Não utilizo, pois sigo as propostas dos livros didáticos. 0% 

Somente no início do ano letivo para organização do plano 

de curso e elaboração do Projeto Político-Pedagógico. 

8% 

No início do ano para organização do plano de curso, 

durante a elaboração e Projeto Político-Pedagógico e 

sempre que necessário como fonte de consulta para 

aperfeiçoamento e avaliação da prática docente. 

 

92% 

 

Após identificação da definição mais aceita, esse questionamento foi feito para se 

verificar em que ocasiões que o Currículo é utilizado na práxis pedagógica, pois um dos 

objetivos da presente pesquisa, como citado anteriormente é a averiguação da utilização 

desse documento na práxis pedagógica. Santos (2002) chama a atenção para a análise da 

realidade e a busca de estratégias que partem de situações muito específicas que 

inviabilizam a adoção pela escola de propostas cristalizadas, pois o próprio processo de 

elaboração curricular só pode ser pensado em uma dinâmica de frequente construção e 

reconstrução. Daí a necessidade de se identificar a freqüência da utilização do Currículo 

por parte da equipe docente. Percebeu-se que o documento tem sido utilizado como 

fonte de consulta e aprimoramento sempre que necessário. 

 

● Qual a função dos temas transversais para a sua prática docente? 

Respostas Total 

Não trabalho os temas transversais, pois isso toma muito 

tempo dos demais conteúdos escolares e me preocupo 

apenas com os conteúdos sistematizados. 

 

0% 

São temas geradores dos quais são extraídos os conteúdos a 

serem trabalhados bimestralmente.  

0% 

São temas importantes que aproximam os conteúdos 100% 
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sistematizados da realidade do aluno favorecendo o 

processo de aprendizagem. 

 

Essa questão buscou evidenciar a função dos temas transversais dentro da 

prática docente, qual a sua importância. Assim defende Silva:  

Mesmo quando pensamos em currículo como coisa, como uma 
listagem de conteúdos, por exemplo, ele acaba sendo, 
fundamentalmente, aquilo que fazemos com essa coisa, pois mesmo 
uma lista de conteúdos não teria propriamente existência e sentido, se 
não se fizesse nada com ela (1995, p. 55). 
 

Portanto, embora a definição de Currículo mais aceita pelo corpo docente seja a 

citada por Scheibe e Bombassaro (2008), há uma unanimidade em se compreender os 

temas transversais como essenciais para aproximar os conteúdos sistematizados da 

realidade do aluno atribuindo-lhe sentido e favorecendo o processo de aprendizagem. 

 

● Você conhece os temas transversais propostos a partir do Currículo da Educação 

Básica e/ou dos Parâmetros Curriculares Nacionais? 

 

A tabela seguinte traz as respostas coletadas para a pergunta acima. 

Respostas Total 

Não 12% 

Sim  88% 

 

Diante do exposto na questão anterior, esse questionamento foi realizado para se 

identificar se os profissionais de educação realmente conhecem o Currículo e a sua 

proposta do trabalho com a parte diversificada ou os temas transversais.  Afinal: 

Os Currículos não são conteúdos prontos a serem passados aos alunos. 
São uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas 
em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, 
intelectuais e pedagógicas (GOMES, 2008, p. 12). 
 

Notou-se que a maioria, 88% conhece os temas transversais. 
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As questões 5 e 6 não possuíam uma única alternativa,  podendo ser assinaladas 

todas as opções que o respondente considerar. 

● Quais os temas transversais trabalhados por meio de subprojetos pela Unidade 

de Ensino em que você atua?  

Respostas Equipes 

Pluralidade Cultural 92% 

Ética 48% 

Meio Ambiente 84% 

Saúde 56% 

Orientação Sexual 12% 

Temas Locais 6% 

 

Foi citado o projeto da orientadora educacional previsto no PPP 2013, 

“Cidadania: Direitos e Deveres da Criança e do Adolescente”, como tema local.  

O intuito dessa pergunta foi, conforme citado no objetivo específico, verificar 

quais os temas transversais que compõem a parte diversificada do Currículo nesta 

instituição de Ensino que, segundo seus profissionais, são contemplados por meio do 

trabalho pedagógico. Nota-se que pluralidade cultural, 92%, meio ambiente, 84%, e 

saúde, 56%, são os mais trabalhados pelo corpo docente durante o ano letivo. 

 

● Ao seu ver, quais os eventos/festividades realizadas pela Unidade de Ensino que 

contemplam esses temas transversais trabalhados na prática docente? 

Respostas Total 

Semana de Educação para a Vida 92% 

Festa Junina 12% 

Festa Cultural 92% 

Semana da Criança 52% 
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Dia do Estudante 4% 

Semana da Inclusão 68% 

Feira de Ciências 4% 

Feira/Exposição de Literatura 68% 

Dia da Consciência Negra 48% 

Exposições 56% 

Outros 4% 

 

 Como se pode perceber, a Semana de Educação para a Vida e a Festa Cultural, 

92%, seguidas da Semana da Inclusão e da Exposição de Literatura, 68%, são os 

eventos que, segundo os respondentes, mais contemplam os temas transversais 

trabalhados na prática docente.  

 Ao ser solicitado que os respondentes expressassem suas opiniões sobre os 

benefícios ou dificuldades que as festividades ou eventos realizados pela escola trazem 

para a prática pedagógica no que tange a sua integração com os conteúdos 

sistematizados, foram citados: 

 Benefícios das festividades e eventos realizados pela escola pesquisada: 

“Servem para aproximar a comunidade da escola, pois os pais vibram orgulhosos ao 

verem seus filhos nas apresentações.” 

“Não vejo malefício. Acho importante já que podemos trabalhar os temas transversais 

de uma forma lúdica, original e divertida. Os discentes apreciam muito.” 

“Acredito que todo evento planejado com antecedência só proporciona benefícios e não 

malefícios, principalmente quando busca atender o Currículo.” 

“O benefício é a unidade escolar em prol de um objetivo; a participação da comunidade 

dentro da escola.” 

“Contribuem bastante para o desenvolvimento do aluno.” 

“As crianças socializam e se integram melhor, além de terem sua autoestima elevada.” 

“É muito bom, pois oferece a oportunidade para que a família participe das atividades 

desenvolvidas pela escola e pelos alunos.” 

“Acredito ter só benefícios sendo que o aluno aprende a se expressar diante do público.” 
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“São bons pela interação família/escola.” 

“Aumenta o envolvimento e a integração entre os educandos, educadores e família.” 

“O maior benefício é a aproximação família x escola.” 

“Acredito que só há benefícios, pois faz parte do aprendizado da criança.” 

“Os eventos devem servir para concluir um trabalho. Os temas não devem ser tratados 

apenas em datas específicas.”  

“Mais do que um momento de descontração, alegria, promovem situações de 

aprendizagem.” 

“É a culminância dos trabalhos feitos durante o ano, envolvimento dos pais nas 

atividades de apresentação, palestras do interesse da comunidade escolar...” 

“Benefício – porque promove a socialização e integração do corpo docente e discente 

frente às atividades desenvolvidas.” 

“Favorece a aprendizagem de maneira agradável para os alunos e faz com que a família 

participe de modo ativo nos projetos pedagógicos da escola.” 

“Acredito que os eventos/festividades por trabalharem os temas transversais só vêm a 

acrescentar na formação integral das crianças, é algo que só contribui com a construção 

do conhecimento.” 

“Benefício: integrar o estudante a sua realidade social.” 

 Dificuldade que as festividades e eventos trazem para o trabalho pedagógico no 

que tange à integração com os conteúdos sistematizados, citada pelos respondentes: 

“Sobrecarregam o professor com atividades.” 

 Segundo os profissionais de educação da unidade de ensino pesquisada, são 

muitos os benefícios que o trabalho com os temas transversais pode trazer para a 

efetivação de um ensino de qualidade, entre eles a construção significativa do 

conhecimento, o desenvolvimento da autoestima do aluno e do processo de 

socialização, a integração da família com a escola, entre outros, os quais acarretam na 

almejada formação integral do sujeito. 

 Para finalizar, estão expostas em gráfico as perguntas finais do questionário 

utilizado com instrumento de pesquisa sobre a integração dos temas transversais, os 

eventos promovidos pela escola e a contemplação das orientações veiculadas pelo 

Currículo da Educação Básica. 

 

Há um excesso de eventos/festividades na referida Unidade de Ensino? 
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 A intenção dessa pergunta foi verificar se as festividades ou eventos - enquanto 

culminância do trabalho a partir dos temas transversais previstos pelo Projeto Político-

Pedagógico - realizados pela escola tem atendido à necessidade local, pois,  como 

afirma Lima (2007), a escola precisa auxiliar na formação da identidade cultural, afim 

de inserir os indivíduos de forma consciente e atuante em seu contexto social. Foi 

possível perceber, como expressado no gráfico acima, que 92% dos profissionais da 

instituição pesquisada estão satisfeitos com a freqüência desses eventos promovidos 

pela escola.   

O trabalho realizado a partir dos temas transversais favorece o aprendizado dos 

conteúdos 

sistematizados?

Respostas

Não

Sim

 

Observa-se por meio do gráfico acima que há uma unanimidade no que se refere 

ao favorecimento da aprendizagem por meio do trabalho com os temas transversais 

integrados aos conteúdos sistematizados. Averiguou-se, portanto, que, conforme as 

recomendações de Cury (2002), no que se refere ao direito constitucional, a referida 

unidade de ensino tem oportunizado não só o acesso, mas também a permanência do 

aluno  na escola por meio de condições favoráveis em termos de formas de organização 

de espaços, tempos e metodologias. 
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O projeto Político-Pedagógico da Unidade de Ensino, bem como a prática docente 

do dia a dia de sala de aula tem buscado contemplar o Currículo da Educação Básica? 

Respostas

Não

Sim

 

Enfim, esse último questionamento visou identificar se a práxis pedagógica do 

dia a dia tem buscado contemplar o Currículo já que, de acordo com a Constituição 

Federal do Brasil e com a emenda constitucional número 14/96, o ensino fundamental é 

de responsabilidade dos estados, municípios e do Distrito Federal e a Lei de Diretrizes e 

Bases, determina que o Currículo referente deve abranger uma parte nacional comum e 

uma parte diversificada (BRASIL, 2010), o que exige o trabalho a partir de temas 

transversais. Assim como Lima sugere: 

A construção de um projeto social que não somente ofereça 
informações, mas que de fato, construa conhecimentos, elabore 
conceitos e possibilite a todos o aprender, descaracterizando, 
finalmente, os lugares perpetuados na educação brasileira de êxito de 
uns e fracasso de muitos (2007, p. 7) 
 

Foi observado, então, por meio da pesquisa que os respondentes consideram 

atender às exigências supracitadas. 
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CONCLUSÃO 

 

 Com base na presente pesquisa, pode-se afirmar que o Projeto Político 

Pedagógico da instituição de ensino em questão tem buscado contemplar o Currículo da 

Educação Básica, pois não se trata apenas de opinião. A práxis pedagógica promovida 

pelos seus profissionais demonstra um real conhecimento do documento utilizado 

durante todo o ano letivo (conforme assegurado por 92% dos respondentes na questão 

2) e a realização de eventos e festividades que buscam, como citado no questionário, 

“trabalhar os temas transversais e acrescentar na formação integral das crianças”, além 

de “favorecerem a aprendizagem de maneira agradável para os alunos”, e aumentar as 

possibilidades de “interação entre família e escola”. 

 Percebe-se pela pesquisa realizada que há uma consciência profissional dos 

professores e corpo gestor da escola que foi objeto dessa pesquisa sobre os benefícios 

que o trabalho com os temas transversais trazem para “a construção do conhecimento”, 

para o “desenvolvimento do aluno”, a sua “autoestima” e processo de socialização e a 

“integração da família e escola” promovida, especialmente, pelas festividades e eventos 

realizados no ambiente escolar vistos pelos professores como “culminância dos 

trabalhos feitos durante o ano letivo”.  

 Nota-se pela questão 3 do questionário que, na escola onde a pesquisa foi 

realizada, seus profissionais reconhecem que os temas transversais aproximam os 

conteúdos sistematizados da realidade do aluno o que favorece todo o processo ensino-

aprendizagem. Além disso, a grande maioria dos professores que responderam ao 

questionário, ou seja, 88% conhece e trabalha os temas transversais na prática 

pedagógica do dia a dia de sala de aula, não os deixando apenas para “datas específicas” 

conforme supracitado, sendo os mais trabalhados pelo corpo docente: a pluralidade 

cultural, 92%, o meio ambiente, 84%, e a saúde, 56%. Os demais temas são também 

trabalhados, mas em menor escala. 

 Quanto às festividades e eventos promovidos enquanto culminâncias de 

trabalhos desenvolvidos no decorrer do ano letivo a partir dos temas transversais notou-

se a queixa de haver um exagero no número de atividades e que eles sobrecarregam 

principalmente o professor, fato que a pesquisadora pode assinalar para o grupo a fim de 

discuta para buscar as alternativas mais viáveis. No entanto, todos os entrevistados 

admitiram nos questionários a necessidade de tais eventos tendo em vista os benefícios 
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decorridos e apontam a “Semana de Educação para a Vida” e a “Festa Cultural”, 92%, 

como os eventos que mais contemplam a temática pesquisada, seguidas da “Semana da 

Inclusão” e a “Exposição de Literatura”, 68%. 

 Portanto, pode-se afirmar que a Unidade de Ensino pesquisada tem seguido as 

orientações propostas no Currículo da Educação Básica e tem contemplado de maneira 

efetiva os temas transversais em seu Projeto Político-Pedagógico. 
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APÊNDICE A 

 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 
ESCOLA CLASSE 43 DE CEILÂNDIA 

 

 
Nome (opcional): __________________________________Idade(opcional): ________ 
Função: ________________________ Tempo de Serviço pela SEDF: ______________ 
Área de atuação: ___________ Tempo de Serviço na Unidade de Ensino: ___________ 

 

� Sobre a utilização do Currículo na sua prática pedagógica e na proposta do 

Projeto Político-Pedagógico da Unidade de Ensino onde você atua, por 

gentileza, responda as questões abaixo: 

 

1. Qual a definição de Currículo que mais se aproxima da sua concepção? 

a) (   ) Lista de conteúdos a serem trabalhados durante cada ano/série. 

b) (   ) Plano pedagógico com objetivos a serem alcançados, procedimentos didáticos e 

processos de avaliação.  

c) (   ) Trata-se de uma organização espaço-temporal dos conhecimentos e 

experiências pedagógicas que a escola proporciona aos seus estudantes. 

 

2. Com que freqüência você utiliza o Currículo de sua escola na sua prática pedagógica? 

a) (       ) Não utilizo pois sigo as propostas dos livros didáticos. 

b) (    ) Somente no início do ano letivo para organização do plano de curso e 

elaboração do Projeto Político-Pedagógico. 

c) (  ) No início do ano para organização do plano de curso, durante a elaboração e 

Projeto Político-Pedagógico e sempre que necessário como fonte de consulta para 

aperfeiçoamento e avaliação da prática docente. 

 

3. Qual a função dos temas transversais para a sua prática docente? 

a) (  ) Não trabalho os temas transversais, pois isso toma muito tempo dos demais 

conteúdos escolares e me preocupo apenas com os conteúdos sistematizados. 

b) (  ) São temas geradores dos quais são extraídos os conteúdos a serem trabalhados 

bimestralmente.  

c) (      ) São temas importantes que aproximam os conteúdos sistematizados da 

realidade do aluno favorecendo o processo de aprendizagem. 
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4. Você conhece os temas transversais propostos a partir do Currículo da Educação Básica 

e/ou dos Parâmetros Curriculares Nacionais? 

a) (        ) Não 

b) (        ) Sim 

 

5. Quais os temas transversais trabalhados por meio de subprojetos pela Unidade de 

Ensino em que você atua? 

a) (     ) Pluralidade Cultural 

b) (      ) Ética 

c) (      ) Meio-ambiente 

d) (      ) Saúde 

e) (      ) Orientação Sexual 

f) (      ) Temas locais  

Quais são os temas locais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Quais os eventos/festividades realizadas pela Unidade de Ensino que contemplam esses 

temas transversais trabalhados na prática docente? 

a) (       ) Semana de Educação para a Vida 

b) (       ) Festa Junina 

c) (       ) Festa Cultural 

d) (       ) Semana da Criança 

e) (       ) Dia do Estudante 

f) (       ) Semana da Inclusão 

g) (      ) Feira de Ciências 

h) (       ) Feira/Exposição de Literatura 

i) (      ) Dia da Consciência Negra 

j) (      ) Exposições de trabalhos realizados durante o ano letivo 

k) (      ) Outros ________________________________________________________ 

 

7. Expresse sua opinião: qual o benefício ou malefício desses eventos/festividades na 

prática pedagógica? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Há um excesso de eventos/festividades na referida Unidade de Ensino? 

a) (      ) Não 

b) (      ) Sim  

 

9. O trabalho realizado a partir dos temas transversais favorece o aprendizado dos 

conteúdos sistematizados? 

a) (      ) Não 

b) (      ) Sim 

 

10. O Projeto Político-Pedagógico da Unidade de Ensino, bem como a prática docente do 

dia a dia de sala de aula tem buscado contemplar o Currículo da Educação Básica?  

a) (      ) Não 

b) (      ) Sim 

 
Muito obrigada pela sua contribuição! 
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