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“A ação política, como se sabe, é exercida por meio da 
vários instrumentos. E um deles, nem sempre devidamente 
considerado, é a produção e difusão de idéias, imagens, 
valores. Dizer que algo é apenas um discurso ou mero 
reflexo pode ser perigoso, porque arrisca ignorar que 
enunciados são armas. 
Ora, aquilo que se tem chamado de pensamento único ou 
hegemonia ideológica neoliberal teve como uma de suas 
armas mais efetivas precisamente a capacidade de difundir 
narrativas que prometiam explicar o mundo em crise.” 

                    
                                          R.C. Moraes 
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     RESUMO 
 
 
 

Este estudo tem por objetivo principal identificar e analisar a maneira como os 

professores do Ensino Fundamental percebem as políticas públicas de Educação, 

em particular os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, se os utilizam em sua 

prática docente e se trazem ou não contribuições para a aprendizagem dos alunos e 

melhoria do ensino. 

 Imersa nas práticas cotidianas do contexto escolar, procurei uma perspectiva 

para melhor compreender a fala dos professores, quanto à imposição das políticas1 

de currículo e o impacto no trabalho pedagógico2.  

 Optando por uma pesquisa de natureza qualitativa, discuti teoricamente as 

temáticas encontradas nas entrevistas realizadas com os professores, buscando a 

compreensão da função que os PCNs exercem no trabalho da sala de aula. 

 Teci assim algumas considerações críticas à luz da teoria, com relação aos 

dados colhidos na pesquisa sobre o conhecimento e a visão dos professores em 

relação às políticas públicas de educação, especificamente aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais introduzidos na segunda metade da década de 1990 pelo 

Ministério da Educação e Cultura – MEC. 

A análise deste estudo permitiu identificar que os PCNs marcam uma presença 

conflituosa e fragilizada  no universo escolar. As críticas elucidadas tanto pelos 

professores que os conhecem e utilizam, como pelos professores que os 

desconhecem/desconsideram, apontam aspectos determinantes desta pesquisa, 

sendo possível detectar que os PCNs não trazem avanços e contribuições 

significativas capazes de mobilizar e propiciar mudanças para a Educação. 

 

 

 

Palavras-chave: educação - currículo - políticas públicas. 
 
 

                                                 
1 Coraggio , José Luis Coraggio. ”O Estado deve manter um controle social sobre certas diplomações por 
capacitações adquiridas nos estabelecimentos educacionais”. O Banco Mundial e as Políticas Educacionais 
(cap. III: p. 104). 
2 Idem. 
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ABSTRACT 
 

 

This study has as main objective identify and analyze the way that Fundamental 

Education teachers’ perceive the public politics of Education, in particular the 

national Curricular Parameters – NCP, if they use them in their docent practice, and 

if they bring or not contributions to students’ learning and to improvement of 

education. 

Immerse in everyday practice of a school context, I had looked for a perspective 

to understand better the speech of teachers, as for the imposition of curriculum 

politics and their impact in the pedagogical work. 

Choosing for a research of qualitative nature, I had theoretically argued the themes 

found at the interviews realized with teachers, seeking e comprehension about the 

function that NCPs bring to the work in the classrooms. 

So, I had weaved some critical considerations in light of theory, related to data 

collected in the research about knowledge and vision of the teachers related to 

public politics of education, specifically about the NPCs implanted in the second-half 

of 90’s by the Education and Culture Ministry – ECM. 

The analysis of this study allowed to identify that the PCNs marks a conflituos 

and fragilited presence in the pertaining to school universe. The critical ones 

elucidated in such a way for the teachers who know them and use, as for the 

teachers who not know/ignore them, point determinative aspects of this research, 

being possible to detect that the NPCs does not bring advances and significant 

contributions capable to mobilize and to propitiate changes for the Education. 
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INTRODUÇÃO 
 

Gênese da Pesquisa – apresentação dos capítulos 
 
 
 
 
    

 
“O conhecimento, de si, não precisa contribuir para a 
competência política. Pode fazer o contrário, porque 
representa também a forma mais competente para 
reproduzir a ignorância. Assim, se estamos interessados 
nesta conjugação de qualidade formal e política, é mister 
expressamente cultivar, educando o conhecimento. Caso 
contrário, conhecimento tende a fabricar modernidade em 
penca, de fora para dentro e de cima para baixo, como mera 
expressão do capitalismo avançado. Conhecimento sem 
ética é arma de morte.” (Demo, 2002: p. 114) 

 

                                    

  

Os caminhos pelos quais passei e onde construí minhas referências são 

marcados por sentimentos de dedicação, compromisso e esperança, na crença de 

que a igualdade de direitos deixe de ser um bem singular e que, ultrapassando o 

mero discurso, promova ações pautadas no direito ético de dar voz e vez ao bem 

coletivo. 

Da minha infância, carrego marcas vividas e compartilhadas com um grande 

número de irmãos, numa experiência de respeito e de amor experimentado nas 

coisas do cotidiano e na educação que nossos pais, com sabedoria, nos 

transmitiam. 

Mesmo tendo que me iniciar no trabalho muito cedo, o interesse pelos estudos 

nunca deixou de fazer parte da minha vida e, no final de década de 1970, concluí o 

colegial, denominado hoje Ensino Médio. Como já trabalhava havia algum tempo em 
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uma instituição bancária, a exigência para a manutenção no cargo era completar o 

colegial técnico. 

 No entanto, a minha inquietação e o descontentamento com o tipo de trabalho    

que desenvolvia, associados aos fatores sociais, políticos e culturais   

desencadeados na sociedade brasileira no início da década de 1980, despertaram-

me grandes questionamentos e o desejo de prosseguir estudos no curso de 

Pedagogia, concluído em 1989. 

Iniciei minha carreira no ensino infantil e posteriormente no ensino 

fundamental, no ano de 1988, exercendo docência em uma escola pública e 

também em uma escola privada. 

Desse modo, tornei-me educadora em um momento em que a teoria da 

educação era predominantemente marcada pelo paradigma de reconstrução social3 

que exigia rupturas com o modelo vigente, minimizando problemas crônicos como a 

repetência e evasão escolar no 1º.Grau, a profissionalização e as reformas de 

currículo no 2º.Grau e a adesão a novos referenciais que viessem atender às 

necessidades sociais, principalmente no que diz respeito à elevação do nível de 

formação profissional. 

O paradigma de reconstrução social traz avanços significativos para a 

educação, alterando o eixo de discussão especificamente em torno do currículo e da 

avaliação, que conjugados a novos interesses e forças sociais do Estado 

transformam e definem novos objetivos e fins no campo escolar. Tais 

transformações traduziram-se em políticas específicas e em reformas e programas 

educacionais curriculares. 

 Freire (2000) enfatizou a relevância social e cultural do currículo, para a 

formação do sujeito, numa perspectiva autônoma, rompendo com concepções 

influenciadas pela proposta racionalista acadêmica.4

 
  

  

                                                 
3 O paradigma de reconstrução social é fortemente centrado nos princípios de resgate e valorização do humano, do 
social e do político, e a ética inerente a este processo, elementos esses, negados do discurso da ciência moderna. 
(Documento sobre o Estudo das Políticas Públicas de Currículo no Brasil - PUC, cap.V. Avaliação das Políticas 
Públicas 1994 a 1998). 
4 O uso da expressão “proposta racionalista acadêmica” foi utilizada por Domingues, quando se refere ao modelo de 
currículo técnico linear, caracterizado como um modelo seqüencial e estático. (Domingues, José L. O cotidiano da 
escola do 1º. grau: o sonho e a realidade. São Paulo, Educ, 1988). 
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A luta pela democratização do ensino tanto em âmbito interno como externo às               

escolas aponta novos caminhos em relação à concepção de educação, 

especificamente do currículo, da formação docente e da avaliação, despertando em 

mim o interesse em fazer uma releitura sobre o saber histórico escolar e questões 

nele implícitas. 

Ainda no final da década de 1980, com a quebra do socialismo,5 associado a 

tratados de intercâmbio internacionais, define-se um novo cenário mundial, 

determinado pela globalização, sobretudo com o fortalecimento das multinacionais; 

da difusão vertiginosa da tecnologia e do surgimento das diversas redes de 

comunicação, provocando a acelerada revolução das teorias da informação e 

comunicação. 

Nesse contexto, marcado por mudanças profundas no cenário nacional, é 

possível identificar numerosas alterações nas políticas públicas nacionais 

introduzidas que, por sua vez, refletem-se no cotidiano escolar. 

No Brasil, a busca de uma integração em uma economia globalizada direciona 

as reformas educacionais ao cumprimento de normas orientadas pelos órgãos 

financeiros internacionais, como o Banco Mundial (BM), cujo privilégio é dado à 

educação básica. Tais reformas têm como estratégia responder às demandas 

sociais culturais e científicas, tendo a avaliação como questão central das políticas 

públicas de educação. 

Compreender como as políticas nacionais de avaliação refletem no cotidiano 

das escolas é, pois, desvelar o papel que a escola assume no contexto das 

discussões sobre desenvolvimento e a globalização. Num mundo globalizado, as 

políticas educacionais relacionam-se com a capacidade de enfrentar a competição 

econômica. 

Para clarificar esses aspectos, recorro a POPKEWITZ (1997, p.122, apud 

Bourdieu, 1984): “... a relação entre economia e escolarização, no entanto, não é uma 

correspondência termo a termo, e sim o resultado de tensões sutis que ocorrem 
quando a cultura, o trabalho e a política se inter-relacionam.” 

 

                                                                                                                                                                                   
 
5 Sistema de governo instituído por uma sociedade de classes e que, se incorporando aos meios de produção, atende 

a coletividade. 
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Nesse sentido, o currículo torna-se um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento dos programas concretos de ação, respondendo às demandas 

sociais e específicas. As complexas relações entre padrões culturais, econômicos, 

políticos e sociais são elementos-chave na ocorrência das reformas curriculares. 

As decisões e orientações das políticas públicas educacionais e das reformas 

curriculares acontecem em tempos e espaços históricos definidos, expressando as 

situações de contexto, as concepções de mundo e de sociedade. 

  A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDB) vem 

reforçar a necessidade de propiciar a todos a formação básica comum, o que 

pressupõe a formulação de um conjunto de diretrizes capaz de nortear os currículos 

e os seus conteúdos mínimos. Nos itens IV e VI do artigo 9º, é outorgado aos 

estados e aos municípios, em parceria com a União, a criação de diretrizes, para 

que os currículos garantam a formação básica comum por meio de seus 

conhecimentos mínimos, esses assegurados por um processo de avaliação nacional 

do rendimento escolar. De acordo com o que a LDB proclama, esses aspectos 

devem objetivar a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 

AFONSO (2002: p.20) mostra que as reformas educacionais estão atreladas a 

uma política avaliativa, cujo gestor é o “Estado Avaliador”. Essas reformas são 

afirmadas pela introdução de mecanismos de mercado e passam a conduzir as 

alterações e mudanças fundamentais, tanto em nível local como em nível nacional 

de ensino, cuja ênfase recai sobre os resultados escolares que vêm servindo como 

estratégia para explicar especificidades contemporâneas. Referindo-se à expressão 

Estado Avaliador, explicita: 

 

 
 “Esta expressão quer significar, em sentido amplo, que o 

Estado vem adotando um ethos competitivo, neodarwinista, 
passando a admitir a lógica do mercado, através da 
importação para o domínio público de modelos de gestão 
privada, com ênfase nos resultados ou produtos dos 
sistemas educativos...” (AFONSO: 2002, p. 49) 

 

Enfatizando o resultado e a competitividade, em detrimento da melhoria da 

qualidade social da educação, as políticas neoliberais aplicadas à realidade 
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brasileira revelam uma visão distorcida da sociedade. São implantadas por critérios 

de padronização nacional comuns, os quais se refletem diretamente nas questões 

relacionadas ao currículo, levando em conta a homogeneização dos sujeitos e da 

escola como um todo e reproduzindo uma visão de mundo e de cultura da classe 

que detém o poder. 

Assim, a escola, o currículo e a avaliação ocupam a centralidade na 

manutenção e produção da desigualdade social. 

 

 
 “As escolas parecem contribuir para a desigualdade na 

medida em que são tacitamente organizadas para discutir 
diferentemente tipos específicos de conhecimentos. Isso 
está em parte relacionada tanto no papel da escola em 
maximizar a produção de ‘mercadorias’ culturais técnicas 
quanto à função classificatória ou selecionada das mesmas 
em alocar pessoas para as posições exigidas pelo setor 
econômico da sociedade” (APPLE, 1982: p.69). 

 

 

No âmbito da educação básica, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs 

ocupam lugar privilegiado entre as políticas públicas de educação, quando se 

considera a relevância dada a sua implantação e o interesse dos organismos 

internacionais em sua manutenção. 

Sua implantação teve como objetivo combater o insucesso da aprendizagem na 

escola, especificamente no que se refere às práticas pedagógicas. Essa opção está 

justificada por análises quantitativas de dados dos grandes investidores 

internacionais da educação.6

 

 

 

                                                 
6 Ler: Torres, Rosa M. Melhorar a qualidade da educação básica? As estratégias do Banco Mundial. In: De Tommasi, 

Lívia; Warde, Mirian J.; Haddad, Sérgio (orgs.) O Banco Mundial e as políticas educacionais. São Paulo, Cortez, 2003. 
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Os PCNs têm como centralidade o currículo, a qualidade e a eficiência do 

processo ensino-aprendizagem, e definem com clareza os objetivos e as 

concepções de metodologia, avaliação e aprendizagem adotadas. A avaliação é 

identificada como componente significativo na estratégia de atingir objetivos 

decisivos na definição das políticas públicas. 

O processo de implantação dos PCNs tem trazido ao cenário educacional 

grandes questionamentos, motivo que me levou a analisá-los criticamente no sentido 

de averiguar se esta proposta apresenta contribuições para a melhoria da qualidade 

do ensino, apoiada na opinião dos educadores. 

As políticas públicas de educação, em especial os PCNs, constituem prioridade 

na análise e discussão desta pesquisa. 

E é ocupando-me desse espaço de questionamentos e estudos que busco 

analisar as suas possibilidades e as limitações, e realizar reflexões que possam 

contribuir tanto para minha atuação profissional, quanto para a comunidade escolar. 

O objetivo desta pesquisa é avaliar se os PCNs têm feito parte da prática 

pedagógica dos professores, se eles os conhecem e os utilizam como referencial 

para seu trabalho na docência. 

Esta investigação inscreve-se na abordagem metodológica qualitativa, 

buscando situar a repercussão que essas políticas públicas de educação têm tido 

nas escolas, especificamente sobre o currículo. 

O primeiro capítulo consiste na apresentação dos PCNs: seus fundamentos, o 

contexto político no qual se inserem, como  política pública de educação. 

No segundo capítulo, abordo o caminho metodológico utilizado, tendo em vista 

a caracterização dos referentes, na opção de uma pesquisa de natureza qualitativa. 

No terceiro capítulo, realizo uma análise dos dados obtidos na pesquisa por 

meio do instrumento de investigação qualitativa: a entrevista. A interpretação dos 

dados colhidos envolve uma abordagem crítica de cada uma das entrevistas 

realizadas com os professores, estabelecendo uma articulação teórica-prática dos 

dados considerados relevantes. É a base teórico-crítica do trabalho. 

No quarto capítulo, apresento o conhecimento que os professores têm dos 

PCNs, e o que pensam sobre eles enquanto políticas públicas de educação. 

 

 



 16

CAPÍTULO I 
 

PCNs: CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL E  
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 

As mudanças advindas do papel do Estado desde os anos 80 provocaram 

fortes impactos no contexto das políticas públicas, sobretudo nas educacionais que, 

incorporando orientações oriundas de países capitalistas, em especial Estados 

Unidos e Inglaterra, preconizam a educação como instrumento indispensável para 

assegurar reformas econômicas.  

Para entender a atual política que rege o currículo da educação básica 

implantado em 1997 nas escolas, é necessário conhecer algumas relações e 

modelos de Estado que antecederam a esse contexto histórico no Brasil e no 

mundo. 

Os ranços resultantes da exploração capitalista no início da década de 1980 

resultam na conciliação de valores díspares defendidos por neoconservadores e 

neoliberais. Enquanto os neoconservadores defendiam valores como família, nação, 

pátria, autoridade, ordem social, hierarquia e Estado forte, os neoliberais defendiam 

o indivíduo, a competição, a concorrência pela livre iniciativa de mercado, o 

empreendimento e o controle dessas políticas. 

Segundo AFONSO (2003: p.11), “... O Estado se reduz enquanto interventor 

econômico, mas continua forte, controlador, coercitivo e autoritário em relação aos 
aspectos sociais”. 

Nessa crise, um novo cenário mundial é desenhado, sobretudo a partir dos 

novos centros políticos hegemônicos, unificados pelas relações econômicas 

emergidas de revolução financeira internacional, desenvolvimento vertiginoso das 

comunicações, fortalecimento das multinacionais com exacerbação e o 

privilegiamento da mundialização da economia. 

Na educação, as críticas nutridas tanto dos liberais quanto dos conservadores 

em relação à função da escola apontam para a criação de uma política educacional 

que atenda às reivindicações dos dois grupos políticos. Para os neoliberais, a escola 
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não prepara o indivíduo para a competição e a escola pública não permite a 

liberdade de escolha dos pais; e, para os neoconservadores, a escola não educa de 

forma conveniente, segundo os valores que defendem. 

Esse conjunto de fatores deu origem ao programa neoliberal elaborado no 

Consenso de Washington, realizado em 1989: um Consenso de recomendações 

resultantes de uma Conferência Internacional das agências revisadoras do sistema 

financeiro internacional: FMI, BM, BID.7

O programa neoliberal foi lançado com o objetivo de analisar a política 

econômica nos países da América Latina perante as reformas econômicas, na visão 

de economistas latino-americanos. 

No Brasil, isso repercutiu na concessão de financiamentos providos pelos 

órgãos internacionais, seguido de orientações políticas de governos conservadores: 

Reagan (Estados Unidos) e Thatcher (Inglaterra), que assumiram o poder após a 

queda do muro de Berlim. 

Os financiamentos tinham como propósito a reformulação estrutural de política 

econômica, tendo como prioridade a Educação, com definição das metas a serem 

cumpridas nas décadas futuras. É a agenda neoliberal em ação nos países em 

desenvolvimento. Tal prestígio privilegia a educação básica como investimento 

valioso para o processo de modernização da sociedade, enfatizando a melhoria da 

qualidade e da eficiência voltada para o individual, para a competitividade.  

 As propostas dos governos neoliberais indicam tratado de livre-comércio com 

nações de mercados abertos, redução do setor público e diminuição do 

intervencionismo estatal na economia e na regulação de mercado. Essas medidas, 

vinculadas ao FMI e BM, compõem o programa de ajuste estrutural, cujas políticas 

implicam diretamente na redução drástica do setor estatal, principalmente por meio 

da privatização de empresas estatais. 

 AFONSO (2002: p.115) explica que um dos aspectos mais importantes das 

políticas de convergência neoliberal e neoconservadora foram os arranjos 

específicos consoante as conjunturas nacionais, os quais resultaram numa 

configuração particular se comparada com outros períodos históricos da evolução 

do capitalismo. 
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O neoliberalismo apresenta-se com um novo padrão de intervenção: 

antidemocrático e autoritário, com noção de mercado livre que se constitui pelo jogo 

das relações dos indivíduos que o produzem. 

 Nesse aspecto, há uma combinação da defesa de livre economia de tradição 

liberal, com a defesa da autoridade do Estado, de tradição conservadora. 

 

 
“Este modelo de estabilização e ajuste tem resultado em 
uma série de recomendações de política pública, incluindo 
a redução do gasto governamental, desvalorização da 
moeda para promover a exportação, redução de tarifas para 
importações e um aumento das poupanças públicas e 
privadas, dentre outros” (Torres, 2003 p.114). 

 

 As políticas de desregulamentação, sobretudo por meio da privatização das 

empresas, redução do setor estatal e de livre mercado, diante da pressão 

internacional, constituem-se como saída para a superação da crise interna do país. 

Assim, o papel do Estado, no jogo das relações mundiais, é minimizado para o 

poder e maximizado para o capital e para o mercado, já que não mais se legitima 

enquanto promotor do bem-estar coletivo, mas como gestor e regulador do 

desenvolvimento. 

Os efeitos da globalização da economia sobre a educação dependem, em 

grande parte, da maneira como cada país ajusta a estrutura de sua economia ao 

novo ambiente globalizado, adotando políticas educacionais, formas mais 

democráticas ou não de relacionamento entre o Estado e a sociedade. O 

compromisso em fazer cumprir as exigências que garantem a manutenção do 

financiamento direciona o Estado a estabelecer critérios que determinam a ideologia 

da formulação das políticas educacionais. 

Assim, a pretensão do Estado em oferecer os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para a educação básica o elege também como gestor e empreendedor da 

universalidade do conhecimento e dos interesses sociais.  

                                                                                                                                                                                   
7 FMI: Fundo Monetário Internacional,  BM: Banco Mundial,  BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento 
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No caso dos PCNs, se por um lado o discurso é enfatizado numa ideologia 

dominante, sustentado pela pregação da igualdade entre todos, por outro, conforma 

a diversidade pela omissão e generalidade. 

Os PCNs foram concebidos com a finalidade de consolidar a política 

educacional às exigências e orientações dos órgãos internacionais. A atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, promulgada pelo MEC, 

está em consonância com a Constituição Federal, artigo 210, reafirmando o princípio 

de base comum do currículo nacional. Nesse aspecto, a base comum do currículo é 

de incumbência da União, que estabelece os critérios para atingir os objetivos da 

educação. A parte diversificada, cabe a cada escola adequar à sua realidade. É a 

base comum do currículo que sustenta o plano pedagógico enquanto política 

educacional. 

Optando pela defesa de um currículo comum nacional, o Governo Federal 

tomou por base as disposições do Banco Mundial, argumentando que todo cidadão 

tem direito ao patrimônio cultural da humanidade, como saber que deve ser 

apreendido por meio de um núcleo comum de currículo, sendo complementado das 

disciplinas que possibilitam a interação com a cultura local. 

Com a argumentação de que o Estado deve garantir o direito de todo cidadão 

aprender, independente do lugar que esteja, fez dos PCNs não só um parâmetro, 

mas uma diretriz curricular. No documento introdutório dos PCNs, essa questão é 

destacada de forma que, se existem diferenças sócio-culturais marcantes que 

determinam diferentes aprendizagens, existe também o que é comum a qualquer 

aluno. 

 As múltiplas diferenças e desigualdades sociais estampadas no nosso contexto 

geográfico-histórico parecem não ter servido como instrumentos relevantes na busca 

de um modelo mais adequado para definir o perfil de nossa sociedade. 

 As políticas educacionais caminham absolutamente atreladas com o que vem 

sendo feito no contexto das políticas do Estado. São direcionadas para a hegemonia 

do pensamento macroeconômico e manutenção do status quo. Estabelecem 

padrões de controle de currículo e definem os conhecimentos úteis juntamente com 

a política de avaliação. 

 
“A criação de um currículo nacional, o estabelecimento de 
normas-padrão e a realização de testes também em nível 
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nacional são mesmo condições prévias para que se possam 
implementar políticas de privatização e mercadorização da 
Educação” (AFONSO, 2002: p.117).  

 
 
 

No Brasil, a avaliação ganha destaque a partir da implantação da nova LDB 

9394/96, vindo ocupar espaço nas discussões educacionais. É num contexto de 

contradições e interesses conciliados, entre regulação e controle da educação, entre 

a conveniência pela liberdade de escolha por meio dos “rankings”, que a escola se 

firma cada vez mais a serviço do mercado. 

Esses aspectos direcionam a uma desvalorização das escolas públicas e 

expansão das escolas privadas, estimulando a competição entre elas; uma 

substituição do discurso de oportunidade e igualdade pelo discurso da seletividade, 

competência e excelência. Isso se dá na medida em que cada instituição privada 

justifica melhor o ensino por meio de propostas mais diferenciadas possíveis, 

servindo de atrativo aos consumidores do mercado educacional. 

A falta de investimento do Estado nos setores públicos, acompanhada da 

redução na qualidade dos serviços, direciona subseqüentemente o empobrecimento 

dos setores médios, promovendo o seu reingresso na rede de serviços públicos: 

escolas, hospitais, etc. Essa degradação, decorrente do processo histórico desses 

serviços, levou esses usuários a preferirem a oferta privada (CORAGGIO, 2003). 

O anseio pela qualidade do ensino, ressaltado nos PCNs, repousa no currículo e 

na avaliação, por meio da autonomia e flexibilidade metodológica, orientada pelas 

práticas pedagógicas. Os PCNs apresentam um discurso enfático sobre os objetivos 

gerais do ensino fundamental, demarcando a educação pela atuação de uma escola 

cidadã, preocupada com a construção da cidadania. 

Os PCNs têm como princípio geral a autonomia que é dada ao aluno, pela 

capacidade de autogerenciar situações de aprendizagem, organizadas e 

sistematizadas pela escola, especificamente pelos professores. 

Como discurso oficial, os PCNs apresentam um caráter coerente e convincente. 

As discussões em torno da ordem democrática, objetivos humanistas e respeito às 

diferenças culturais deixam a intenção da preocupação com a formação global do 

aluno e de superação das pedagogias tradicionais e bancárias. Apresentam a 
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concepção de um homem participativo e atuante, elementos indispensáveis à 

sociedade atual. 

 

 

 
 “A introdução de um currículo nacional e de uma avaliação 

também em nível nacional transmite a idéia de que o 
governo está preocupado com os consumidores e com a 
necessidade de elevar os níveis educacionais – o que é, 
afinal, a preocupação do mercado” (AFONSO, 2002: 
p.116/117). 

 
 

 
 

 Os mecanismos da avaliação nos PCNs manifestam-se em três dimensões, a 

saber: para o professor, no sentido de subsidiar sua prática e refletir sobre a criação 

de novos instrumentos e trabalho; para o aluno, como elemento de consciência de 

conquistas, reorganização de seu investimento na tarefa de aprender e, finalmente, 

para escola, definindo prioridades e localizando os aspectos educacionais que 

demandam maior apoio. 

Nas palavras de AFONSO (2002: p.41), entre as conseqüências das políticas 

neoliberais está a perda de autonomia dos professores, como uma taylorização do 

trabalho docente, o aumento da seletividade e desigualdade sociais, cujas 

correlações são elencadas na avaliação como instrumento servil de controle e 

manutenção de interesses diversos, desconsiderando-a como essencial, na 

definição de aprendizagens mais significativas e emancipatórias.  

A avaliação numa perspectiva produtivista, reforçada em valores conservadores, 

não propõe uma verdadeira melhoria do ensino. 

Segundo os PCNs, a avaliação nele prescrita, “...vai além da visão tradicional, 
que focaliza o controle externo do aluno mediante notas ou conceitos, para ser 
compreendida como parte integrante e intrínseca ao processo educacional” 
(PCNs - DOC. INTRODUTÓRIO, 2001,vol. I: p. 81). 
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Situando a avaliação como possibilidade de conhecer quanto os alunos se 

aproximam ou não da expectativa de aprendizagem, por meio da intervenção 

pedagógica, deixa a idéia de que os professores não sabem avaliar, e se o fazem é 

numa visão ultrapassada, baseada em notas e conceitos, direcionada a punições. 

 De acordo com o mesmo documento, a avaliação deve estar de fato a serviço 

da escolaridade com sucesso. 

 
 

“Isso possibilita ajustes constantes, num mecanismo de 
regulação do processo de ensino e aprendizagem, que 
contribui efetivamente para que a tarefa educativa tenha 
sucesso” (PCNs. DOC. INTRODUTÓRIO, 2001, vol. I: p.81). 
 
 
 

SOBRINHO situa a avaliação num campo de domínio que requer a posse de 

uma linguagem e o poder de impor sentidos hegemônicos: 

 

 
“Documentos recentes de organismos financeiros da 
economia neoliberal, especialmente os do Banco Mundial, 
têm insistido na necessidade de os países estabelecerem 
mensurações de rendimento e de aprendizagem dos 
estudantes, da adequação do mercado de trabalho, da 
produtividade dos professores, além de as instituições terem 
de fazer detalhadamente prestações de contas, sobretudo 
relativamente ao uso dos recursos públicos postos à 
disposição. Daí a difusão em todas as partes de sistemas de 
avaliação objetivados e padronizados baseados em 
esquemas intelectivos quase sempre pobres e de fácil 
visibilidade, que nem sequer arranham a complexidade dos 
fenômenos educativos”. (SOBRINHO, 2000: p. 17) 
 
 

Algumas questões como elaboração do Projeto Pedagógico das escolas, grupos 

de formação no local de trabalho e redimensionamento das funções do diretor, 



 23

coordenador, não são elencadas nos PCNs, como elementos essenciais para a 

melhoria do ensino. 
 É imprescindível estabelecer um diálogo e espaço para trocas e discussões, 

em que todos agentes do processo educativo tenham voz e vez, agindo e 

valorizando os princípios de gestão participativa.  
A opção curricular dos PCNs privilegia espaços diversos, processos, 

temporalidades diferentes, não-linearidade dos conteúdos, inter e 

transdisciplinaridade do conhecimento, a partir de atitudes, valores, habilidades e 

competências, acrescida num trabalho coletivo de participação da comunidade com 

um projeto intencional, voltada para ela. 
 O conceito de cidadania como participação social e política, exercício dos 

direitos e deveres, solidariedade, respeito mútuo e combate a qualquer tipo de 

injustiça é o objetivo que determina o percurso do trabalho com os conteúdos nas 

áreas de conhecimento dos PCNs. Esses elementos, combinados com a idéia da 

autonomia, apresentam-se nas áreas específicas, no tratamento didático e nos 

Temas Transversais: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Sexualidade e Pluralidade 

Cultural. 

 A garantia de acesso e inserção do aluno na aprendizagem do dia-a-dia, nas 

questões sociais, na construção da cidadania e no universo cultural amplo implicam 

compromisso de formação de todos agentes da instituição escolar. Nenhum 

profissional isoladamente na escola conseguirá alcançar esses objetivos, se não 

forem pensados no coletivo. 

A qualidade e a eficiência da educação enfatizada nos PCNs são direcionadas 

sobretudo para o processo de modernização das sociedades e pautadas no 

desempenho escolar, especificamente os de cunho pedagógico. 

O Estado exerce o controle sobre as reformas por meio do sistema nacional de 

avaliação. 

 

 

 
 “É, aliás, essa combinação específica de regulação do 

Estado e de elementos do mercado no domínio público que, 
na nossa perspectiva, explica que os governos da nova 
direita tenham aumentado consideravelmente o controle 
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sobre as escolas (nomeadamente pela introdução de 
currículos e exames nacionais) e, simultaneamente, tenham 
promovido a criação de mecanismos como a publicitação 
de resultados escolares, abrindo espaço para a realização 
de pressões competitivas no sistema educativo” (AFONSO, 
2002: p.145). 

 
 

 

Cabe lembrar que a educação, especificamente a escola, ocupa um espaço 

importante na perspectiva das disputas ideológicas geradas pela globalização. 

Nesse sentido, a incumbência da escola é cumprir a agenda educacional, por 

meio do currículo proposto. Aos professores cabe o papel de distribuidor dos 

conteúdos que garantam a sustentabilidade da sociedade capitalista, tanto em nível 

de consumo-mercado cultural, como retorno à própria necessidade de explorá-lo, 

enquanto elemento de força produtiva para o trabalho. Resta aos pais e alunos o 

papel de consumidores de tudo que é proposto por esse mercado cultural. 

Dessa maneira, o Estado legitima-se enquanto controlador, mantenedor e 

dependente do mercado e, entrelaçando forças, cria estratégias de ação e 

cumplicidade, tornando-se forte interventor para as políticas a favor do capital. 

Alguns estudiosos, como Sacristán (2000), Afonso (2002), Apple (2000), entre 

outros, têm apontado que, apesar das diferenças e especificidades observadas em 

países centrais e em desenvolvimento como o Brasil, muitos aspectos assemelham-

se às mudanças sociais demandadas pela universalização do capitalismo e que, no 

conjunto das políticas educacionais, os pontos mais comuns remetem o controle do 

Estado por meio da Avaliação. 

As políticas educacionais justificadas pela introdução de um currículo nacional 

e de um sistema nacional de avaliação nos programas de ação do Estado 

respondem a demandas sociais específicas, como maneira de mostrar a 

preocupação do governo em relação aos consumidores do mercado educacional. 

 

 
“... Para que se possa discutir uma prática escolar que 

realmente atinja seus objetivos, os PCNs apontam questões 
de tratamento didático por área e por ciclo, procurando 
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garantir coerência entre pressupostos teóricos, os 
objetivos e os conteúdos, mediante sua operacionalização 
em orientações didáticas e critérios de avaliação. 
Em outras palavras, apontam o que e como pode trabalhar, 
desde as séries iniciais para que se alcancem os objetivos 
pretendidos.” (BRASIL/MEC/SEF,  vol.1, 1997: p.57) 

 

 

Sendo instituído enquanto currículo proposto, os PCNs proclamam a ênfase 

ideológica, pela despolitização do saber, pela homogeneização de conteúdos sociais 

marcantes de uma cultura nacional e universal; trazem um esvaziamento aos seus 

próprios princípios e objetivos. 

A construção do conhecimento se concretiza nas ações das relações 

estabelecidas pelos indivíduos nos diferentes grupos que estão inseridos, pelo que é 

transmitido e o que se transmite, pela socialização e pelo exercício de cidadania, 

como direito democrático e ético. 

Dessa forma, o conhecimento é socialmente elaborado e pode contribuir como 

instrumento de desenvolvimento de uma sociedade mais justa, em relação às 

questões sociais de cada momento histórico. 

Os PCNs confundem-se como guias metodológicos do currículo, expressos em 

livros didáticos.Trazem uma concepção de conhecimento social massificado e 

generalizado, com valores direcionados à reprodução cultural, pouco enredados 

numa perspectiva que venha contribuir para um currículo socialmente construído. 

Ao longo do século XX, o pensamento educacional vem deixando para segundo 

plano a função formativa de cidadãos críticos, deslocando-se a favor das funções 

instrumentais da educação para a economia – noções de mercadorias que se 

compram e que se consomem. A educação tem gerado ao longo das décadas os 

filhos do silêncio, na medida em que grande número de alunos são apenas 

receptores do conhecimento, em vez de construtores críticos e autônomos. 

 

 
“Poucas pessoas que tenham testemunhado os níveis de 
tédio e alienação existentes entre nossos alunos na escola, 
irão discutir a afirmação de que os currículos deveriam 
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estar mais próximos da ‘vida real’. Esta não é a questão. O 
que realmente importa é identificar de quem é a visão da 
vida real que conta.” (APPLE, 1982: p.156) 

 

 

Na perspectiva de suprimir práticas que não favorecem a construção de 

conhecimentos significativos, a escola e os educadores devem privilegiar ações 

educativas pautadas numa visão histórica e social, perpassada pela ética e pela 

política. 

SILVA (2000) relata que o ato de conhecer, na visão de Paulo Freire, não é um 

ato isolado, individual. Conhecer, aprender, planejar, implica a intercomunicação e 

intersubjetividade, mediada pelos objetos a serem conhecidos. É essa 

intersubjetividade do conhecer que permite a Freire conceber o ato pedagógico 

como um ato dialógico, aspecto esse desconsiderado pela pedagogia bancária, na 

medida em que somente o educador exerce um papel ativo em relação ao 

conhecimento. 

 

 
“Minha segurança se alicerça no saber, confirmado pela 
própria experiência de que, se minha inconclusão de que 
sou consciente atesta, de um lado, minha ignorância, me 
abre, de outro, o caminho para conhecer. Me sinto seguro 
porque não há razão para me envergonhar por desconhecer 
algo. (...) A razão ética da abertura, seu fundamento político, 
sua referência pedagógica. A boniteza que há nela como 
viabilidade de diálogo” (FREIRE, 2001: p.153). 
 
 
 
 

Segundo FREIRE (1998: p.43), refletir sobre a própria prática “... envolve um 
movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. 

É o ato de ensinar e avaliar as ações cotidianas do processo ensino-

aprendizagem, que possibilita ao educador refletir, criar e reformular suas práticas, 
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mediando o conhecimento e direcionando-o para a formação democrática, autônoma 

e cidadã do aluno. 

O Brasil, tendo em vista carregar marcas do descaso a uma trajetória de 

educação no país, de um processo histórico de repressão, das complexas relações 

específicas da educação e da economia, da política e da sociedade, e da falta de 

interesse na adoção de políticas que priorizassem a formação dos educadores, faz 

com que a realidade de formação docente seja ainda muito fragilizada e pouco 

preparada para enfrentar as transformações mundiais. 

 Segundo RODRIGUES, as instituições de formação docente têm alterado 

significantemente os objetivos e os fins da educação, principalmente pós-guerra,  
 
 
 

“...quando surgem novas pressões que tendem a retirar a 
Universidade e o conhecimento científico do mundo da 
Investigação para o mundo da prática social. Mudam-se os 
fins da Universidade: eles passam a ser a Investigação, o 
Ensino, e a Prestação de Serviços” (apud SANTOS, 1996: 
p.103). 

 
 

Esses aspectos fazem do educador instrumento de fornecimento de mão-de-

obra qualificada, que desenvolve tecnologias direcionadas ao fortalecimento das 

políticas públicas de educação. 

A diversificação das atividades na Universidade moderna tende a esclarecer os 

conflitos tanto no interior das próprias instituições universitárias, quanto na relação 

destas com a sociedade e o poder político. 

As políticas públicas, sobretudo as de educação, embora se alicercem na 

expressão “Para Todos”, igualam-se aos demais elementos que compõem o pacote 

de outras políticas sociais adotadas, como saúde e saneamento, que, adjetivadas 

com a terminologia “básico’”, não incluem empregos, renda, nem levam em conta 

as condições precárias de trabalho, frutos da drástica desvalorização do capital 

humano, produzido pela revolução tecnológica (CORAGGIO, 2003). 



 28

 AFONSO (2002: p.131) diz que os professores devem assumir a co de 

intelectuais transformadores e, como agentes intermulticulturais, possibilem que 

pais, alunos e outros atores educativos responsabilizem-se por projetos de inovação 

e emancipação. 

A visão emancipatória emana da capacidade criativa e reflexiva do educador, de 

sua concepção filosófica de mundo e, principalmente pela capacidade de se 

desprender de teorias ultrapassadas e de poder, envolvendo-se na ação 

educacional, transformá-la, criando as próprias alternativas, construindo sua própria 

história, no conjunto das relações de aprendizagens. O educador reflexivo excede a 

capacidade de transformar sua prática quando, mobiliza toda equipe escolar 

possibilitando maior interação como sujeitos construtores da realidade escolar. 

SCHON (1997) destaca a reflexão na ação como um processo constante e 

indispensável de crescer perante situações que envolvem situações problemáticas e 

contextos diferentes de experiências.  

A luta para conseguir manter-se com os baixos salários, torna a maioria dos 

professores profissionais mecânicos e não-reflexivos. Só por meio de políticas 

direcionadas a melhorar as condições estruturais, a formação inicial e permanente 

dos professores é que se conseguirá promover a educação para melhoria do ensino.  

 

 

“... a prática reflexiva é sempre coletiva e se apóia em 

momentos institucionais de interação, conversas informais 
com a avaliação e análise constante do que se faz” 
(PERRENOUD, 2000: p.76). 

 
 
 

A escola, quando aberta ao diálogo em defesa da participação de toda equipe, 

dos professores e alunos, torna-se um espaço de conquista e de construção de 

relações sociais amplas e significativas. 

O educador crítico deve direcionar o currículo a uma prática comprometida com 

a transformação social, numa postura ética a favor da libertação, sem perder de vista 

que a história sempre se constitui vinculada ao poder e ao conhecimento. 
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Freire (1985: pp.93-95) faz menção ao diálogo, como uma exigência existencial 

que solidariza o agir e o refletir de seus sujeitos, endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não podendo reduzir-se a um ato de depositar idéias de 

um sujeito no outro. 

Nesse sentido, a participação dos agentes da educação na elaboração das 

políticas educacionais torna-se imprescindível para que possamos pensar a 

educação como projeto de sociedade numa perspectiva emancipatória, garantindo 

que as políticas caminhem em sintonia com as necessidades dos alunos, dando 

condições para que possam compreender seu papel no contexto histórico. Assim, 

pela atuação, os alunos atenderiam a princípios democráticos demandados pela 

própria necessidade do grupo na formulação dos conhecimentos que lhes serão 

úteis, atendendo ao mesmo tempo a demanda social emergente. A escola tornar-se-

ia um espaço de articulação de saberes e de construção conjunta, engajada numa 

proposta mais democrática. 

DEMO (1997: p.25) alerta os educadores com relação ao risco que correm 

quando se apoderam de dizeres que a lei expressa como verdade absoluta. 

Acrescenta que a reflexão, a ação e a crítica devem prevalecer sobre a rigidez legal. 

O educador reflexivo deve ter como marca de sua formação a ousadia, a 

inovação, a capacidade de criação e a consciência crítica, como uma busca 

constante para desenvolver-se. É na formação permanente que o professor terá 

condições para refletir e modificar suas práticas, adequando-as à necessidade dos 

alunos. 

Um olhar crítico sobre as faces ocultas das práticas pedagógicas deve 

dinamizar os detalhes, levando os professores a comprometer-se politicamente para 

uma aprendizagem emancipatória. 

 

 

 
“A escola pode ser considerada como um dos espaços 
mais privilegiados de expressões culturais, exigindo por 
parte de quem executa as práticas pedagógicas, 
desenvolver projetos de construção de saberes, 
envolvendo a concretude democrática nas decisões e 
adequação dos temas que atendam aos interesses dos 
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atores do processo, contestando sujeitos de dominação da 
história, a partir de veicular práticas de sala de aula às 
questões de políticas maiores” (GIROUX: p.61). 
 
 
 

Como educadora, acredito que é preciso haver mais envolvimento dos 

principais sujeitos do cenário educativo, os professores, no sentido de conhecer e de 

interpretar as políticas públicas que são impostas, a partir de discussões em grupos 

de trabalhos abertos a novos conhecimentos, questionando e opinando sobre a 

complexidade dos fatores implícitos nas políticas, como: formação inicial e contínua 

dos professores, maior participação na elaboração das propostas que venham 

atender às necessidades dos alunos; melhores salários e condições de exercerem 

sua profissão. 
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CAPÍTULO II 

 
PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS 

 
 

2.1 A Relevância da Escolha Metodológica 
 

 A opção metodológica numa pesquisa depende fundamentalmente da 

compreensão da natureza do objeto em questão. A opção pela pesquisa qualitativa, 

no caso particular desta pesquisa, há o pressuposto de uma visão democrática e de 

uma postura ética e humana, tendo como princípio privilegiar as relações 

intersubjetivas e dinâmicas entre o mundo concreto e os sujeitos envolvidos. 

 Ao se dispor a observar um fenômeno num ambiente natural, o pesquisador 

depara-se com questões complexas e éticas, inferindo valores e conceitos. Daí a 

necessidade de estabelecer parcerias com os sujeitos que compõem o cenário da 

pesquisa, no sentido de desencadear ações coletivas que permitirão o desvelar das 

questões focalizadas. 

 

 
“ Na abordagem qualitativa, a interação contínua entre 
sujeitos, as expectativas e o objeto a ser investigado 
oferecem a categoria da compreensão e interpretação o rico 
movimento para o pesquisador captar a diversidade 
inerente à concreticidade do mundo real que não se deixa 
conhecer pelo uso da razão” (Borba; 2001: p 61). 

 
 
 

 A complexidade que envolve a prática pedagógica pode ser mais bem 

compreendida quando o pesquisador vivencia o mesmo contexto que abrange o 

objeto de sua pesquisa. 



 32

 O ambiente escolar é dinâmico e caracterizado pelas contradições 

manifestadas no processo interativo de ações institucionais e imprevisíveis. Suscita 

rigor e cientificidade de ações comprometidas com o desvelar de percepções e 

julgamentos de valor, possibilitando a legitimidade da abordagem qualitativa. 

O desenvolvimento da investigação qualitativa em educação ganhou porte 

teórico entre as ciências humanas no final dos anos 60, no contexto norte-

americano. Até essa época, os investigadores que utilizavam a abordagem 

qualitativa no esclarecimento de pesquisas educacionais pertenciam a outras 

disciplinas, como a Antropologia e a Sociologia. 

 A pesquisa qualitativa, amparada em seus pressupostos, tenta romper com o 

modelo de educação ocidental, massificado e unilateral; buscando no 

estabelecimento do diálogo, a valorização às diferentes linguagens: oral, gestual, 

escrita ou simbólica. 

Na década de 1970, com a ascensão dos humores democráticos, os métodos 

de investigação qualitativa ganharam relevância (Bogdan & Biklen, 1994). 

A abordagem qualitativa parte do princípio de que há uma relação dinâmica e 

indissociável entre o mundo concreto-objetivo e o sujeito-subjetividade. Dessa 

relação, o objeto recebe significados que lhe são atribuídos nas suas relações 

subjetivas com os sujeitos. Ao privilegiar a subjetividade numa relação dialética, 

tanto o sujeito como o objeto valorizam-se e ressignificam o objeto em questão, 

elaborando um novo conhecimento, resultante de ações coletivas. 

Os métodos de investigação qualitativa elucidam a postura filosófica do 

investigador que compreende o objeto da pesquisa não como algo inerte e estático, 

mas constituído de valores e significados, construídos a partir das relações 

dinâmicas com o objeto de estudo. É nessa perspectiva que se configura o centro 

desta investigação qualitativa. 

BOGDAN & BIKLEN (1994) elucidam cinco características elementares que 

fundamentam a abordagem qualitativa, como procedimento metodológico, 

explicitadas a seguir: 

 

 

1) “A pesquisa qualitativa tem como seu principal instrumento o pesquisador, 
e o ambiente natural é a fonte direta de dados.” 
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O enfoque da pesquisa deve estar nos processos desenvolvidos no interior dos 

espaços educacionais, no contato direto e prolongado com o campo, centralizando o 

interesse nos significados atribuídos pelos autores na relação dialética. 

A permanência que tive durante alguns anos nas escolas, envolvida na 

dinâmica em diferentes contextos do processo educativo, permite-me, com 

segurança, caminhar para os princípios e metas delineadas deste estudo.  

 

2)  “A Investigação qualitativa é essencialmente descritiva.” 

 

Os dados coletados numa investigação contextualizam a valoração de 

imagens, palavras, sentimentos. A observação em campo, fotografias, vídeos, 

documentos, textos oficiais e não-oficiais contribuem para o desvelamento da 

pesquisa e para transcrições das entrevistas. 

Dentre os instrumentos apresentados, optei pela entrevista, como o principal 

para obtenção de dados. 

 

 

3) “Na investigação qualitativa há maior interesse pelo processo do que 
simplesmente pelo resultado ou produto.” 
 
 
 A principal intenção na investigação qualitativa está em exprimir a realidade 

concreta, vivenciada pelos atores do processo, sobre o objeto da pesquisa. A 

transparência em torno da subjetividade permite captar significados pela produção 

dos sentidos, valorizando o olhar, a percepção e a interpretação na relação direta 

dos sujeitos. 

 Ouvir os professores em suas relações com os PCNs é buscar o significado 

que os atores da realidade ensino-aprendizagem atribuem a essa política 

educacional. 
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4) “Os dados são geralmente analisados de forma indutiva.” 
 
 
 

A concepção da pesquisa qualitativa não busca provar uma teoria previamente 

estabelecida. À medida que os dados coletados são recolhidos, vão se agrupando e 

são submetidos à análise. A teia teórica que orienta a coleta e a análise dos dados 

pressupõe um movimento contínuo que abrange, a partir do contexto, questões mais 

específicas, proporcionando ao pesquisador um plano de abstrações que vão sendo 

construídas. 

 Os dados coletados tornam-se relevantes à medida que representam o 

desvelamento das intenções no contexto da investigação. Privilegia o significado do 

objeto de estudo na realidade concreta e vivenciada. 

 Ouvindo os professores, as convergências, as divergências vão sendo 

explicitadas, permitindo sua organização e análise. 

 

 

5) “O significado é de importância vital na abordagem qualitativa.” 
 
 
 Na pesquisa qualitativa, é imprescindível uma relação dialética recíproca entre 

o sujeito e o objeto pesquisado, de modo a não negar a subjetividade do discurso, 

admitindo ao mesmo tempo diversas leituras e a não-dicotomia entre sujeito e 

objeto. 

 Para CHIZZOTTI, a dialética situa-se na 

 

 

 “relação dinâmica entre o sujeito e o objeto, no processo de 

conhecimento (...). Valoriza a contradição dinâmica do fato 
observado e a atividade criadora do sujeito que observa, as 
oposições contraditórias entre o todo e a parte e os vínculos 
do saber e do agir com a vida social dos homens” (2001: 

p.109). 
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 Nesse aspecto é que o pesquisador estabelece uma rede de comunicação e 

interpretação entre cenário de pesquisa e os sujeitos com suas próprias histórias. É, 

pois, a ressignificação ou reelaboração do conhecimento dos sujeitos, que 

compreendem a pesquisa: 

• Os professores utilizam os PCNs em sua prática pedagógica? Como os 

PCNs são entendidos pelos professores enquanto referencial curricular? 

Os PCNs contribuem para uma prática avaliativa mais significativa?  

• Os PCNs favorecem uma dinâmica harmoniosa e interdisciplinar que 

atribua para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem? 

• De que maneira os PCNs contribuem para melhorar a metodologia do 

professor no processo da aprendizagem dos alunos? 

• Qual a perspectiva da direção da escola, dos professores em relação a 

estas questões? 

• Que implicações tem para o currículo, metodologia e gestão educacional 

a articulação com os PCNs? 

 

A entrevista permite a comparação, a abstração e a indução sobre a dinâmica 

interna das situações no ambiente pesquisado, muitas vezes tido como 

despercebido e invisível para o observador externo. 

A investigação qualitativa elucida o objeto de pesquisa, à medida que pela 

entrevista as idéias elementares são desencadeadas, tornando-se instrumentos 

essenciais para o observador. 

O observador, ao revelar pontos de vista, opiniões dos participantes, deve 

fazê-lo com muito cuidado, para não cometer equívocos. Torna-se necessário 

prudência, cabendo dar legitimidade às informações a partir do diálogo estabelecido 

com eles. 

O material coletado em uma pesquisa qualitativa deve possibilitar a leitura, 

releitura e análise, levando em conta não apenas o que está explícito. É preciso ir 

além, buscando captar percepções sobre o tema em diversas situações cotidianas. 

É desvelar os posicionamentos, mensagens implícitas, contraditórias e ações 

silenciadas. 

Na abordagem de pesquisa qualitativa, busca-se compreender os significados 

e concepções de todos os sujeitos participantes, elucidando a relevância dos dados. 



 36

A observação permite ao observador compreender as percepções e conceitos que 

são elaborados, colocando em uso a experiência que se tem. Tais conceitos 

ocupam a centralidade das análises e interpretação qualitativas (Chizzotti, 2001). 

Bogdan & Biklen (1994) apontam a Entrevista como principal instrumento de 

representação de estratégias na investigação qualitativa. 

 Assim, quando se pretende valorizar a visão dos educadores sobre suas 

práticas, torna-se necessário o preparo de uma entrevista mais abrangente, aberta, 

mais longa. Optei pela entrevista semi-estruturada, pautada em um roteiro, tendo  

em vista a flexibilidade e a liberdade de percurso e a riqueza dos dados coletados. 

No decorrer da entrevista, as perguntas devem clarificar o posicionamento do 

entrevistado, cabendo ao entrevistador distinguir as informações subjetivas e as de 

caráter objetivo, elucidadas pelo informante. 

 

 

 
“(...) as afirmações do informante representam meramente 
sua percepção, filtrada e modificada por suas reações 
cognitivas e emocionais e relatadas através de sua 
capacidade de verbalização”  (Haghette, 2001: p.86). 
 
 

 

 Os limites, esclarecimentos e aprofundamentos compõem a centralidade da 

pesquisa. É da escuta atenta, estimulada pelo diálogo e pela expressão visual, 

determinada pela postura do entrevistado e entrevistador no momento da entrevista, 

que se elucidará a explicação global do sujeito e suas perspectivas sobre o objeto 

de pesquisa (BOGDAN & BIKLEN, 1994). 

 

 

 

 

 

 2.2.1 - O Contexto da Pesquisa: caracterização das escolas 
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A escola (1), assim denominada, pertence à rede pública de ensino e oferece 

Ensino Fundamental Nível II (5as. às 8as. séries) e Ensino Médio. Devido ao 

processo de municipalização, a escola não oferece o Ensino Fundamental – Nível I. 

 A escola situa-se em um bairro periférico do Município de Osasco, no Estado 

de São Paulo, e atende a um total de 2.120 alunos, distribuídos em três períodos 

letivos. Apresenta amplo espaço físico, com 18 salas de aulas, uma biblioteca, uma 

sala de leitura, um pátio coberto e quadra poliesportiva. 

 O número de alunos nas salas varia de 41 a 45, sendo distribuídos entre as 

séries do ensino fundamental e ensino médio, nos três períodos de funcionamento 

da escola. 

 A escola (2) particular oferece Educação Básica, desde a Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental: Nível I e II e o Ensino Médio. 

 Fica situada em um bairro próximo ao centro da cidade de Osasco e atende a 

720 alunos. 

 A escola funciona em dois prédios distintos, de maneira que, em um deles, se 

concentra a Educação Infantil e o Ensino Fundamental – Nível I, e no outro prédio o 

Ensino Fundamental Nível II e o Ensino Médio e cursinho pré-vestibular. 

 O número de alunos nas salas do Ensino Fundamental varia de 30 a 35, e no 

Ensino Médio, de 40 a 45 alunos. 

 Apresenta espaço físico amplo, com 10 salas de aula, uma biblioteca em cada 

prédio, um anfiteatro, uma quadra poliesportiva coberta e um pátio. 

 

 
 
 
 
2.2.2 A escolha dos referentes 
 
 Considerando que as escolas têm um quadro muito numeroso de docentes, 

defini como sujeitos para essa pesquisa alguns educadores do Ensino Fundamental 

– Nível II, com os quais tive oportunidade de encontrar em reuniões pedagógicas e 

em horário em que tínhamos disponibilidade para discutir situações relativas à 

aprendizagem dos alunos e questões relacionadas à educação, momentos esses 
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tidos como de grande aprendizado. Esse aspecto possibilitou maior aproximação e 

liberdade para o aprofundamento das questões relacionadas à pesquisa. 

 O critério utilizado para a escolha dos referentes levou em consideração 

sujeitos que fazem parte e estão em contato permanente com a realidade 

educacional. Sendo assim, selecionei como sujeitos desta pesquisa professores de 

diversas áreas do conhecimento, que atuam em um ou mais períodos, em uma ou 

mais unidades, e que tenham vivenciado transformações das políticas educacionais 

pelo menos a partir da atual LDB 9.394/96, com tempo de atuação entre nove e 

dezesseis anos de magistério, ficando a amostra assim definida: 

 

 

 
QUADRO I - PERFIL DOS EDUCADORES: Escola I 

Disciplina Formação Tempo de 
Magistério 

Tempo Docência na 
Unidade 

Português Letras (Esp. Literatura) 12 anos 5 anos 
Matemática Matemática (Esp. Química) 11 anos 6 anos 
Ciências Ciências Biológicas (Esp. 

Botânica) 
10 anos 5 anos 

História Ciências Sociais (Pós Geo. 
Política) 

12 anos 6 anos 

Geografia Ciências Sociais (Pós Geo. 
Política) 

10 anos 8 anos 

Inglês Letras (Esp.Inglês) 9 anos 9 anos 
 

 

 

 

 

QUADRO II - PERFIL DOS EDUCADORES: Escola II 
Disciplina Formação Tempo de 

Magistério 
Tempo Docência na 
Unidade 

Português Letras (Esp.Literatura) 12 anos 9 anos 
Matemática Matemática (Pós Física) 10 anos 9 anos 
Ciências Ciências Biológicas (Pós 

Biomédicas) 
11 anos 9 anos 

História Ciências Sociais (Pós 
História) 

11 anos 9 anos 

Geografia Geografia (Pós Geo. 
Política) 

12 anos 12 anos 

Inglês Letras (Pós Lit.Inglesa) 10 anos 9 anos 
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A fim de nortear a entrevista semi-estruturada com os educadores das escolas 

apresentadas, elaborei as seguintes questões: 

 

1 - Você conhece os PCNs? O que você pensa sobre eles? 

 

2 - Os PCNs têm alguma influência em sua prática docente? 

 

3 - Se sim, que influências? Dê exemplos da utilização dos PCNs em sua prática 

docente.  

 

4 - E os temas transversais? O que você tem a dizer sobre eles? 

 

5 - De que maneira você acha que os PCNs poderão contribuir para a melhoria da 

aprendizagem dos alunos e do ensino? 

 

6 - Os PCNs cumprem sua função em relação à melhoria do ensino? 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
 

 

 

 A análise das entrevistas com professores do Ensino Fundamental – Nível II 

sintetiza o que estes pensam sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, 

bem como a interferência em suas práticas. 

 O conhecimento sobre o tema PCN, explicitado pelos professores, revela como 

chegam na rede pública e na rede privada de ensino as intenções das políticas 

públicas de educação, no caso particular, os PCNs. 

Os pensamentos explicitados pelos professores no decorrer das entrevistas 

permitiram-me captar informações que pude analisar, e sobre as quais refletir, 

subsidiada pela teoria sobre o assunto.  

 A interpretação, em relação às percepções dos professores, se por um lado 

ficou circunscrita ao âmbito da entrevista realizada, por outro permitiu o 

levantamento de questões que proporcionaram a compreensão do que pensam os 

professores destas escolas em relação aos PCNs. 

 Sendo a educação um processo contínuo de crescimento, desenvolvimento 

individual e de transformação social, as idéias e conhecimentos aqui construídos 

serão provisórios e merecedores de novos estudos e análises.  

 Nessa perspectiva, de acordo com as informações recolhidas, será feita a 

análise e interpretação de cada questão, para no final chegarmos a uma síntese 

sobre a receptividade/ou não dos PCNs pelos professores, e se a referida proposta 

traz ou não contribuições para a melhoria do Ensino. 

 

 

1ª. QUESTÃO: Você conhece os PCNs? E o que pensa sobre eles? 
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  Em relação às respostas apresentadas, podemos dizer que o conhecimento 

apresentado por um grupo de professores sobre os  PCNS é pautado por 

divergências e oscilações em torno da questão colocada. Em algumas dessas falas, 

predomina uma análise crítica sobre as políticas educacionais, indicando uma forte 

tendência na direção de uma racionalidade emancipatória. Outras demonstram uma 

atitude de acomodação diante das propostas externas de currículo, repetindo o 

discurso oficial, numa postura tradicional de conceber a educação. 

 Embora os documentos dos PCNs deixem transparecer uma tendência 

democrática, ao reservar aos professores e às escolas a definição de suas 

concepções e elaboração da proposta pedagógica, situa o professor como executor 

das diretrizes curriculares oficiais. 

 Os  PCNS sinalizam a intenção de serem preservadores da universalidade e do 

conhecimento. Eles equacionam e definem políticas para o modelo vigente de 

educação do País. 

 Dos doze professores entrevistados, seis afirmam que conhecem os PCNs e 

dão argumentos para confirmar esse conhecimento. Um deles cita as finalidades; 

outra participou do processo de sua revisão; outras duas, ainda, estudaram os 

PCNs para prestar concursos públicos; duas delas afirmam conhecer e trabalhar 

com eles, e finalmente há aquela que revela seu conhecimento por meio de críticas 

severas em relação à forma como o documento foi “jogado” na rede pública. 

 Outras seis entrevistadas evitam dizer que não conhecem, mas usam 

expressões como “(...) conheço, mas não profundamente (P.1); “(...) conheço, 
não minuciosamente... (P. 11)”; “(...) nunca fiz uma leitura ou um estudo muito 
profundo...(P. 5)”. 
 Um dos entrevistados aponta os PCNs como uma proposta que não traz 

direcionamento para o currículo. 

 O grupo divide-se ainda entre aqueles que fazem elogios aos  PCNS e os que 

tecem severas críticas.  Aqueles que elogiam o fazem por diferentes razões. Há os 

que apontam o fato de os PCNs enfatizarem que o trabalho em sala de aula deve 

considerar a realidade do aluno, o contexto do entorno da escola, e a abertura que 

os temas transversais dão para questões como sexualidade, drogas, ética e 

tecnologia atual, que “têm a ver com a idade dos alunos (P. 11)”. 
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 Nesse aspecto, percebe-se que há muita confusão entre o que o professor 

considera como temas polêmicos e o que são temas transversais, visto que os 

temas abordados pelos professores, como drogas e tecnologia, não fazem parte dos 

temas transversais, e, sim, referem-se a temas da atualidade. O que é abordado nos 

documentos dos PCNs é a possibilidade de serem inseridos temas de atualidade e 

de relevância social em todas as áreas do conhecimento. 
 Outros vêem nos PCNs potencialidades para transformar o ensino modificando 

o currículo, colocando o professor como mediador da aprendizagem e o aluno como 

agente de transformação. A introdução de projetos como forma de trabalho também 

é lembrada como uma contribuição dos  PCNs. 

 Segundo MASETTO (1990: p.35) “ ...cada disciplina é responsável por 
determinada parcela da educação de seu aluno (...) ela faz parte do todo do 
curso e da escola, responsáveis estas pela formação total do aluno”. 

De acordo com os professores, os projetos são propostos pelas diretorias de 

ensino, cabendo a eles e à escola inseri-los em todas as disciplinas, de acordo com 

o que é percebido como conhecimento emergente. 

 Os objetivos das disciplinas são o elo entre a prática concreta e os ideais 

educacionais. Esses devem estar em sintonia com os objetivos de cada instituição . 

Daí a importância de o professor ter um conhecimento amplo de sua disciplina ao 

selecionarem temas de relevância para os alunos. 

 Os desafios apontados hoje para o contexto educacional exigem do professor 

estar atrelado às transformações sociais e tecnológicas, sem descartar o aspecto 

humano da educação. 

 Os professores que criticam referem-se à forma autoritária como os PCNs 

foram introduzidos, sem o cuidado de preparar o professor para sua aplicação, 

principalmente em relação ao trabalho com projetos: “(...) só se fala em projetos, 
mas ninguém deu um curso para ensinar o professor a fazer projetos (P.5)”. 
Outros afirmam que os  PCNS não tiveram nenhuma influência na prática dos 

professores.  

 Há quem acredite que os  PCNS são bons teoricamente, mas que na prática 

não têm funcionado. Uma das entrevistadas faz talvez a crítica mais consistente: 

critica a falta de participação dos professores, ignorando, com uma direção única, a 

pluralidade cultural de nossa organização social.  
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 A idéia de uma cultura comum não dá atenção à imensa heterogeneidade 

cultural de uma sociedade.  

 

 

 
“...centrar-se nas diretrizes curriculares comuns, 
desconsidera as especificidades regionais, as condições 
peculiares de trabalho dos professores de cada instituição, 
as condições ambientais de estudo e vivência oferecidas 
aos estudantes, a escolha autônoma e legítima das 
instituições por determinada abordagem dos cursos, a 
missão e os objetivos preconizados pelas instituições, 
dentro do espírito de relativa autonomia pedagógico-
didático e de pluralidade de concepções teóricas de 
Educação...” (Santos Filho, 2000: p. 167). 

 

 
 
 A fala expressa por um grupo de professores aponta críticas ao processo de 

elaboração dos PCNs, em relação à não-participação da comunidade educacional. 

Entretanto, a crítica mais contundente tecida é a de que, mesmo que seu discurso 

mostre-se como uma proposta inovadora e que tenha trazido avanços no plano 

metodológico, há um distanciamento entre a realidade da escola e a proposta oficial. 

 Para os professores, a ação pedagógica deve ter como ponto de partida 

trabalhar com aquilo que aluno tem de vivência, com o conhecimento que ele traz, 

com o que faz sentido e lhe dá prazer. Significa, pois, relacionar os conteúdos 

ensinados ao contexto sócio-econômico e cultural no qual o aluno se insere, 

 

 
 “... porque mudar o mundo é tão difícil quanto possível. É a 
relação entre a dificuldade e a possibilidade de mudar o 
mundo que coloca a questão da importância do papel da 
consciência na história, a questão da decisão, da opção, a 
questão da ética e da educação e dos seus limites”  (Freire, 
2000: p.39).  
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 A base para a reflexão e elaboração do projeto educativo é o conjunto de 

experiências acumuladas dos sujeitos. Esses devem garantir a formação coerente 

dos alunos ao longo da escolaridade, por meio do planejamento responsável da 

equipe dos professores, coordenadores e diretores que venham atender às 

peculiaridades de cada escola e às necessidades sociais dos alunos. 

 Um dos depoimentos argumenta sobre a abertura dada pelos PCNs, colocando 

o professor como mediador do processo ensino-aprendizagem, e o currículo como 

instrumento que dá maior flexibilidade para o professor atuar com idas e vindas no 

processo ensino-aprendizagem. 

  

 
“Como não dar importância essencial à aprendizagem da 
participação, à aprendizagem da teoria e da prática, à 
aprendizagem da crítica e da organização, da melhoria real 
da vida cotidiana da comunidade nos campos político 
social, emocional, etc.?” (Faundez, 1993: p. 48). 

 
 
 A mediação e intervenção do professor nas situações de aprendizagem dos 

alunos foram aspectos relevantes na fala dos professores, o que demonstra uma 

perspectiva progressista em relação à educação. 

 Para VASCONCELLOS (1999: p.86), a mediação do professor se dá na ajuda e 

no encaminhamento do aluno para que, ao buscar conhecer o objeto de estudo, 

estabeleça relações significativas. 

 Essas ações não devem restringir-se aos conteúdos e temas objetivados, 

mesmo que emergentes, mas o professor deve preocupar-se também com a 

formação de atitudes e valores, de forma que o aluno compreenda por que e para 

que aprende.  

 Para alguns professores, os conteúdos comuns constantes dos PCNs, que são 

adequados às questões vivenciadas pelos alunos como peculiaridades locais, são 

intrinsecamente ligados às transformações científicas e tecnológicas, como 
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conhecimentos capazes de formar cidadãos críticos que interfiram na realidade, 

podendo transformá-la. 

  
“... é essencial a vinculação da escola com as questões 

sociais e com os valores democráticos, não só do ponto 
de vista da seleção e tratamento dos conteúdos, como 
também da própria organização escolar. As normas de 
funcionamento e valores, implícitos e explícitos, que 
regem a atuação das pessoas na escola são 
determinantes da qualidade do ensino, interferindo de 
maneira significativa sobre a formação dos alunos.” (PCN 
- Doc. Introdutório, vol. 1, 2001: p.48). 

 
 
 
 Cabe ao professor exercer sua autonomia, como princípio elementar de opção 

metodológica, questão esta retratada pela maioria dos professores entrevistados. É 

o professor que escolhe o conteúdo e define o saber necessário: o que ensinar, para 

que ensinar e a favor de quem ensinar. 

 A condição de agir com autonomia só pode ser desenvolvida num espaço 

democrático de decisões conjuntas, formulando metas, privilegiando as ações do 

processo educativo. Os conhecimentos prévios e a capacidade de executá-los 

envolve um conhecimento no tratamento das disciplinas, o que não é pensado e 

discutido pelos PCNs, nem mesmo proposto em um processo de formação 

continuada para o professor. 

  Nesse caso, corremos o risco de formatar o ensino nos modelos prontos 

oferecidos pelos guias metodológicos, levando à uniformização e banalização de 

uma realidade complexa dos temas a serem ressaltados. 

   A programação proposta nos PCNs, em forma de conteúdos escolares, 

uniformiza e banaliza uma realidade complexa, e conseqüentemente a opção pelos 

temas. 

   Nessa perspectiva, o professor e a escola acabam contribuindo para ampliar e 

reforçar o destino formal e seletivo do ensino, quando suas ações deveriam colocar 

no horizonte mudar o mundo da cultura, da história, da política. 
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Freire (2000: p.98) deixa-nos de herança pedagógica a esperança:  

 

 
“... se é possível obter água cavando o chão, se é possível 
enfeitar uma casa, se é possível crer desta ou daquela forma, 
se é possível nos defender do frio ou do calor, se é possível 
desviar leitos de rios, fazer barragens, se é possível mudar o 
mundo que não fizemos, o da natureza, porque não, mudar o 
mundo que fazemos, o da cultura, o da história, o da 
política?”. 

 

 

 

2ª QUESTÃO: Os PCNs têm influência em sua prática docente? Exemplifique: 

  

 A análise desta questão, embora confirmada na fala de onze professores, 

revela diferenças de concepções e abordagens em relação à maneira como os 

PCNs são utilizados. Alguns dos entrevistados acreditam que eles trazem 

contribuições significativas para o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa, cujos 

resultados são apresentados em forma de seminários. Outros por abordarem temas 

atuais e polêmicos que enriquecem o currículo, como construtor de aprendizagens. 

“... Às vezes eu trabalho um tema como ‘Protocolo de Kioto’, e então eu pego 
um texto dos PCNs ligado ao tema e os alunos pesquisam... (P.9)”. 
 Na fala dos professores que afirmam ter os PCNs influência em suas práticas, 

podemos caracterizar três aspectos como elementos imprescindíveis na 

concretização da proposta: a interdisciplinaridade, desenvolvida por meio de 

projetos, que envolve diretamente os alunos com a pesquisa, o planejamento como 

capaz de direcionar e coordenar o trabalho por meio de ações mais 

organizadas/sistematizadas e, a importância de considerar o contexto sócio-cultural 

dos alunos. 

Em relação à interdisciplinaridade, os professores acreditam que é trabalhada 

para possibilitar ao aluno um conhecimento amplo, contextualizado, integrando 
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conhecimentos de diferentes disciplinas, desenvolvida especificamente por meio de 

projetos integrados. 

 A educação, em cada instituição escolar, se dá por meio das disciplinas que 

compõem os currículos escolares, selecionando o conhecimento para que seja 

desenvolvido pelos professores com seus alunos. 

 VASCONCELLOS (1999: p. 77) cita que os conteúdos escolares vêm ao longo 

da história sofrendo uma fragmentação. 

 

 
“ A partir de uma análise crítica, entende-se, hoje, que essa 
fragmentação não é acidental, mas proposital, ou seja, é 
uma forma de tornar inócuo o que lá se aprende; já que não 
são estabelecidas relações de uma coisa com a outra, e o 
educando não sabe ‘o que fazer’ com aquilo que lhe foi 
ensinado. Objetivamente, portanto, o educando não tem 
condições de compreender a realidade para poder nela 
interferir, uma vez que qualquer intervenção, para ser eficaz 
demanda de um entendimento mais abrangente, na medida 
em que os problemas são relacionados”. 

 
 
 

 Os PCNs priorizam os temas atuais no trabalho pedagógico, subestimando 

outras disciplinas de natureza fundamental. Ao enfatizar os temas polêmicos e 

atuais como forma de apropriação de conhecimento teórico e prático, ignora a 

origem destes. 

 Uma educação transformadora só poderá ser concretizada quando houver 

ações planejadas com os sujeitos do processo educacional. Isso se dá 

principalmente a partir do conhecimento da realidade histórica e do contexto cultural 

dos alunos.  

 

 
“... trabalhamos com aquilo que o aluno vivencia”. (...) 
fizemos um trabalho in loco, coletamos material e 
trabalhamos a conscientização da população que morava 
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perto do rio deste bairro, e então foi possível unir a teoria e a 
prática, em busca de melhorar a condição de vida para a 
comunidade local (P. 11)”. 

 
 
 

 FAUNDEZ (1998: p.110) mostra que, para que um trabalho seja transformador, 

além de ser pensado com a participação de todos os envolvidos no processo 

educacional, exige que cada um dos participantes seja responsável por todas as 

atividades, desde a organização até a execução da proposta, de maneira 

permanente ao longo de todo o processo. 

 O planejamento na elaboração de objetivos a serem alcançados é destacado 

na fala dos professores como algo que tem sido pouco vivenciado, por falta da 

criação de espaços de estudo e discussão nas escolas. 

 Essa visão aponta uma preocupação com a construção de um currículo que 

venha atender aos alunos tendo como eixo central suas necessidades sociais; tem 

como fundamento uma perspectiva de aprendizagem emancipatória. 

 A escolha dos temas tornar-se-ia mais rica e significante se fosse pensada no 

coletivo da escola. 

 Segundo MASETTO (1990: p.44), o professor sozinho não poderá tomar a 

decisão de escolher e definir conteúdos, devendo isso ser feito numa situação de 

equipe com outros colegas. 

 É o constante ir-e-vir no processo de planejamento que direcionará o grupo de 

professores a buscar novas metas, reformular para chegar a uma proposta 

competente e significativa para o seu grupo de alunos. 

Nesse aspecto, a escolha e organização dos conteúdos está intrinsecamente 

relacionada com a possibilidade de aprendizagem, envolvendo metodologia e 

estratégias para o ensino. 

 VASCONCELLOS (2003: p.69) diz que “...é preciso ousar, investigar, 
procurar caminhos para assegurar a aprendizagem. Existem soluções 
relativamente simples, que estão no espaço de autonomia do professor e da 
escola...” 

O planejamento deve ser visto como uma proposta de transformação e não 

como um documento formal, deve ter como finalidade instrumentalizar o professor a 
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criar um espaço de reflexão sobre suas práticas e encontrar maneiras de como 

intervir para melhorar e valorizar a aprendizagem dos alunos. 

 A aprendizagem transformadora só poderá acontecer quando possibilitar ao 

aluno a capacidade de intervir no mundo. É o contexto sócio-cultural dos alunos 

que revelará quais as aprendizagens necessárias para uma formação atuante do 

aluno em seu meio. 

 

 
“Para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve 
necessariamente estar precedida de uma reflexão sobre o 
homem e de uma análise do meio de vida concreto do 
homem concreto a quem queremos educar (ou melhor dito: 
a quem queremos ajudar a educar-se)” (Freire, 1980: p.33-
34) 
 
 

 Pela minha experiência, ao longo dos anos, habitando no contexto escolar, 

posso dizer que as aprendizagens são pouco pautadas na vivência dos alunos, 

sendo enfatizados temas que visam apenas o cumprimento do programa curricular. 

A maioria dos projetos articulados por um ou outro professor, como proposta de 

trabalho interdisciplinar, perdem-se pelo caminho, quase sempre nunca chegam a 

serem contemplados com aprendizagens efetivas e transformadoras.  

 Talvez precisemos nos perceber primeiramente enquanto sujeito desse 

contexto que a educação ao longo dos anos apagou de nossa memória. 

 

 

 
“O que mais custa a um homem saber, de maneira clara, é a 
sua própria vida, tal como está feita por tradição e rotina de 
atos inconscientes. Para vencer a tradição e a rotina, o 
melhor procedimento prático não se encontra nas idéias e 
conhecimentos exteriores e distantes, mas no 
questionamento de tradição por aqueles que se conformam 
com ela, no questionamento da rotina em que vivem”. 
(Freire, 1980: p.35). 
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3ª. QUESTÂO: SOBRE OS TEMAS TRANSVERSAIS: Como você trabalha com 

eles? Como eles entram em sua prática? 

 
 
 
 Segundo os PCNs, 

 

 
 “... o conjunto de documentos dos temas transversais 
comporta uma primeira parte em que se discute a sua 
necessidade para que a escola possa cumprir sua função 
social, os valores mais gerais e unificados que definem todo 
o posicionamento relativo às questões que são tratadas nos 
temas, a justificativa e a contextualização do tratamento 
transversal para os temas sociais e um documento 
específico para cada tema: Ética, Saúde, Meio Ambiente, 
Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, eleitos por 
envolverem problemáticas sociais e urgentes, considerados 
de abrangência nacional e até mesmo universal”. 
(MINISTÉRIO DA EDUC. E CULTURA-MEC – DOC. 
INTRODUTÓRIO, 2001: p.64) 

 
 
 
 Sobre os temas transversais, é importante registrar que na fala de alguns 

professores é citado como não sendo nenhuma novidade, “bem antes de os 
temas transversais existirem, eu já trabalhava com eles p.7 e p.8”. 
 Esses aspectos sinalizam que a proposta apresentada nos textos dos PCNs 

não traz inovações, é apenas revestida de uma nova roupagem, com palavras 
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diferentes e significados iguais, o que não desperta o interesse dos professores 

para conhecê-la, demonstrando muitas vezes ironia ao referir-se ao assunto. 

 Nas entrevistas, ficou evidenciado por um grupo de professores que, como não 

há a obrigatoriedade em incluir os temas transversais em suas práticas, leva-os a 

desobrigatoriedade de conhecê-los e segui-los e, quando o fazem, é em situações 

de exigência de trabalhos solicitados pela coordenação da escola ou diretoria de 

ensino. 

 Esse aspecto, associado à falta de criação de espaço para discussão em torno 

dos temas transversais, muitas vezes direciona o trabalho educacional na escolha 

de objetivos fragmentados e desconectados, em detrimento de uma aprendizagem 

contextualizada e socialmente construída,  
 
 

“...os temas transversais são trabalhados informalmente, 
pois acabam se diluindo. Por não haver obrigatoriedade, eles 
não são abordados sistematicamente por todos, nem eleitos, 
nem pensados. Às vezes, pela necessidade ou dificuldade 
que aparece na escola como: gravidez precoce, fala-se sobre 
a sexualidade (P.2)”. 

 
 
 
 Outro grupo de professores abordou que os temas transversais são incluídos 
“... como maneira de ser pensado nas questões do cotidiano da escola, que 
envolve o aluno e na relação do conhecimento com essas situações como: 
debates e vídeos sobre os temas emergentes (P.11)”. 
 Em outra fala é expressa a predominância na proposição dos temas, sendo 

esses impostos pelo coordenador, o que não corresponde com uma proposta 

participativa e de construção coletiva. 

Outros aspectos abordados pelos professores nesta questão como 

interdisciplinaridade, atividades de pesquisa, o sentido do conteúdo, já foram 

comentados nas questões um e dois. 
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4ª. QUESTÃO: De que maneira você acha que os PCNs poderão contribuir 

para a melhoria da aprendizagem? 

 
 

Nessa questão, a opinião dos professores é dividida em dois grupos em relação 

à contribuição dos PCNs para a melhoria da aprendizagem: os que são favoráveis e 

os que opinaram desfavoravelmente. 

Entre os professores que são favoráveis, fazem menção à questão 

metodológica que os PCNs trazem para o ensino, que favorece a aprendizagem 

dos alunos. 

Isso é revelado pelos professores, cuja ênfase é colocada na reflexão 

constante de suas práticas, principalmente quanto ao domínio dos conteúdos 

estabelecidos na proposta pedagógica e na ressignificação de um projeto 

pedagógico coletivo, de maneira interativa e emancipatória. 

Nesse aspecto, é apontado pelos professores, prioritariamente, a participação, 

o envolvimento e o conhecimento dos professores sobre o que ensinam. 

Uma maneira de atender aos desafios curriculares, sem ceder a linearidade e 

reprodução de um ensino puramente transmissivo e uniforme, é privilegiar a busca 

constante de um processo mais dinâmico e integrado de trabalho. Tais aspectos 

contribuirão para uma aprendizagem menos fragmentada, mais desafiadora e 

significativa. Algo que esteja comprometido com a inserção na vida prática dos 

alunos em suas ações sociais. 

As disciplinas devem ser rearticuladas em experiências interdisciplinares, 

dinâmicas e inovadoras e contextualizadas na forma de projetos de trabalho, o que 

é enfatizado por alguns professores em relação ao que os PCNs, favorecem: “...ele 
pode e deve contribuir porque indica uma direção para o trabalho pedagógico 
de modo a não ignorar a diversidade cultural que temos em sala de aula, 
permitindo ao mesmo tempo uma integração em todas as áreas do 
conhecimento...” (P.3; P.4; P.6)” 

Nesse aspecto, os professores estarão mais voltados aos aspectos qualitativos 

da educação, do que aos conhecimentos de saber acumulado que quase sempre 

são descartáveis para a formação dos alunos. 
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Os conhecimentos contextualizados direcionarão os alunos a serem mais ativos 

e responsáveis por suas aprendizagens, dando estrutura para agirem como sujeitos 

de transformação social. 

 

 

 
“Para assegurar a aprendizagem reflexiva dos conteúdos 
concretos, quem aprende necessita explicar, argumentar, 
perguntar, deliberar, discriminar, defender suas próprias 
idéias e crenças e simultaneamente, aprender a avaliar. A 
chave do conhecimento reside na qualidade das tarefas de 
aprendizagem, mediatizadas pela qualidade das relações e 
das interações que ocorrem em sala de aula entre alunos e 
entre os alunos e o professor” (Álvares-Méndez, 2002: pp. 
32-33). 
 

 

Um currículo, quando pensado como espaço de desenvolvimento educacional e 

para a diversidade, deve priorizar ações dinâmicas, dialéticas e emancipatórias; 

enfatizando a voz dos professores e o papel determinante que assumem na 

construção da proposta pedagógica. 

Quando é mencionado pelos professores que os PCNs sozinho não contribuem 

para a melhoria da aprendizagem, faz-se necessário questionar: Quem são e como 

são nossos alunos e como podemos, enquanto educadores, contribuir para uma 

formação cidadã? Um sujeito passivo, receptor, ou um sujeito agente de 

transformações sociais, ativo e autor de sua própria aprendizagem? 

Muitas vezes nos concentramos apenas nos aspectos técnicos e instrumentais 

do currículo, não refletindo sobre as intenções ideológicas que podem estar ocultas. 

A maneira mecânica como o currículo é utilizado não nos deixa perceber a 

precariedade das nossas práticas, direcionadas muitas vezes a posturas 

individualistas e reducionistas de pensar e agir. 
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“Quanto mais refletir sobre a realidade, sobre sua situação 
concreta, mais emerge, plenamente consciente, 
comprometido, pronto a intervir na realidade para mudá-la” 
(Freire, 1979: p.35). 
 
 
 

É o compromisso com o ensino em toda a sua complexidade que propiciará 

avanços nas posturas pedagógicas e na ressignificação de um projeto pedagógico 

mais participativo, coletivo, emancipatório. 

Entre o grupo de professores que apontam os PCNs como uma proposta que 

não contribuem para a melhoria da aprendizagem, há os que reivindicam para o 

professor uma colaboração mais ativa e participativa: “... acredito que os PCNs 
devem ser retomados para uma nova revisão onde educadores possam 
conhecê-los e trabalhar novas formas de conhecimento e descobertas em 
melhoria da aprendizagem dos alunos”. 

Há nesse aspecto um espaço para os professores perceberem o que está 

ideologicamente implícito na proposta. 

Diversos professores enfatizam a dificuldade na realização de trabalhos 

pedagógicos de maneira interativa e contínua. Essas dificuldades são decorrentes 

tanto pela falta de conhecimento dos professores, como das propostas que regem o 

currículo oficial. 

Entre eles, há os que acreditam que os PCNs podem tornar-se uma proposta 

valiosa para o ensino: “... Se for trabalhado de forma coerente com o grupo de 
professores. (...) Isso é bastante difícil, tendo em vista muita remoção de 
professores, resistência, torna-se difícil” (P.8). 

Talvez, a fala de uma professora expresse a necessidade de se repensar 

criticamente uma maneira de buscar novos caminhos que venham atender às 

necessidades e demandas emergenciais da situação ensino-aprendizagem: “Se 
houver um trabalho coletivo da equipe escolar, é possível o desenvolvimento 
de uma boa aprendizagem, mas em função de nem todos conhecerem, nem 
trabalharem no mesmo direcionamento, fica difícil” (P.4). 

O tempo escolar que poderia ser consagrado à reflexão dos professores para 

planejarem e reorganizarem suas práticas, torna-se muitas vezes espaço de 
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discussões de ordem burocráticas, resumidas em rotinas desvinculadas de ações 

conjuntas em prol de aprendizagens mais significativas. Na maioria das vezes, é o 

lugar de receber orientações preestabelecidas da coordenação pedagógica, que se 

nutre da função de mensageira na articulação das exigências entre a diretoria de 

ensino e a escola. Esse espaço, se orientado para estudos e reflexão coletiva, 

poderia construir ações valiosas comprometidas com a aprendizagem dos alunos, 

inserindo-os ante as situações planejadas e ampliando sua autonomia diante de 

uma avaliação mais formativa. 

ABRECHT (1994) confirma que a avaliação formativa permite igualmente ao 

próprio aluno lançar um olhar sobre o que faz, motivando-o e dando possibilidade 

de compreender o sentido da própria aprendizagem, através do caminho percorrido, 

conferindo-lhe autonomia. 

Os professores não podem ser os únicos responsáveis pelo sucesso ou 

fracasso dos alunos perante a imposição de políticas educacionais, que privilegiam 

a quantidade em detrimento da qualidade do ensino, nem tampouco demonstrarem-

se como vítimas de um sistema, mas buscar a superação por meio de um processo 

coletivo de toda equipe, flexibilizando e adequando a proposta curricular, 

orientando-a para a construção e socialização de saberes. 

 

 
 
 
5ª. QUESTÃO: Os PCNs cumprem ou não a função para a melhoria do ensino? 

 
 

 Na visão dos professores entrevistados, as opiniões foram pautadas sob 

diferentes aspectos e concepções. Entre as respostas obtidas, um grupo não 

acredita que os PCNs cumpram a função para a melhoria do ensino, considerando 

a maneira equivocada como foram pensados e elaborados, numa realidade 

idealizada e até mesmo utópica, distante do nosso contexto educacional hoje.  

 Há outro grupo de professores, que não reconhecem os PCNs como um 

referencial para melhorar o ensino, por trazerem apenas orientações, esquecendo-

se de questões mais amplas que se inserem na educação, como a falta de recursos 

humanos, financeiros e materiais. 
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 Entre os professores que percebem os PCNs como capazes de cumprir a 

função na melhoria do ensino, enquanto uma proposta flexível, inovadora, alguns, 

pontuam críticas, pelo fato de a proposta contribuir para a uniformização do 

conhecimento. 

 Tendo em vista terem sido pensados numa realidade a-histórica da nossa 

sociedade, os PCNs contradizem-se ao que se propõem. Ao mesmo tempo que 

direcionam o conhecimento como capaz de contemplar a felicidade humana, não 

levam em conta as contradições e desigualdades estampadas no contexto social, 

emergidas do processo de reprodução do modelo de sociedade vigente. 

 O discurso sustentado nos textos dos PCNs situa a educação como garantia de 

sobrevivência e do desenvolvimento do país. Tais argumentos centram-se 

sobretudo na metodologia e nas práticas pedagógicas, como capazes de dar conta 

da complexa realidade educacional. 

 O contexto histórico no qual os PCNs foram projetados, conforme já apontados 

neste trabalho, pode ser caracterizado por um processo de disputa de hegemonia 

política. Nesse sentido, os PCNs têm sido enfatizados como instrumento prático 

para justificar e garantir ideologicamente a perpetuação da cultura, do 

conhecimento para o desenvolvimento, principalmente por meio do currículo. 

 A metodologia direcionada aos professores como opção democrática dos PCNs 

acaba sendo incorporada como guia, e cumprida à risca por muitos professores, 

distanciando-os da possibilidade de descobrir novas maneiras de elaborar 

propostas claras sobre o que ensinar, conforme as necessidades dos alunos. 

 Os argumentos mais apontados pela maioria dos professores em relação a 

essa questão, e que se incluem como elementares para a melhoria da qualidade do 

ensino, são pautados na concepção filosófica de vida e de formação profissional e 

da maneira como concebem o mundo. 

 As escolas têm sido vistas como espaços isolados de socialização de saberes 

e onde se chocam as diferentes concepções de formação dos profissionais, e se 

misturam as diferentes formas de avaliar; elementos esses que ocupam uma vasta 

dimensão do texto revelado nos PCNs. 

 Como falar em uniformização de conhecimento num país continental como o 

nosso, com diferenças regionais profundas, com situações e circunstâncias tão 

diferenciadas entre grupos, em decorrência da má distribuição de renda, uma das 

piores do mundo? 
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“Desse modo ao falarmos de uma cultura comum, não 
deveríamos estar a falar de algo uniforme, de algo a que 
todos nós conformamos. Ao contrário, deveríamos estar a 
perguntar precisamente por esse processo livre, 
contributivo e comum de participação na criação de 
significados e valores” (Apple, 1997: p.149). 
 
 
 

 A construção coletiva e permanente citada de relâmpago nos PCNs tenta 

encorajar os professores, dar voz e vez e incentivá-los a serem ousados, porém 

não retrata a precariedade vivida pelos educadores, expressas pelas condições de 

trabalho, pelos baixos salários, desprestígio social e da inércia de grande parte dos 

órgãos responsáveis, provocando nos educadores um sentimento de 

impossibilidade de ser transformador da situação. 

 A autonomia pretensamente dada nos PCNs, e expressa na fala dos 

professores, não garante a elaboração de aprendizagem significativa.  

 Entre a maioria dos entrevistados, percebe-se uma fala crítica e pontual em 

relação a determinados indicadores. Os aspectos mais destacados centram-se 

numa visão de adequação da proposta curricular a partir de um estudo mais 

aprofundado, com envolvimento de toda equipe escolar e na elaboração de um 

projeto político-pedagógico, em que por meio do coletivo possam melhorar a 

qualidade do ensino, pautada no compromisso e no conhecimento. 

 Segundo NÓVOA (1997), a valorização de espaços para que se possa refletir 

sobre a prática determina uma perspectiva e concepção reflexiva do professor. Na 

medida em que definem a prática, pelo processo de conceituar os próprios saberes, 

estabelecem o lugar da produção da consciência crítica e das ações planejadas. 

 A formação contínua dos professores e de toda equipe escolar na busca de 

reflexão e articulação constante dos aspectos educacionais amplos é que apontará 

para mudanças de postura e de práticas pedagógicas. 
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 Se desejarmos que a escola atinja princípios e metas delineados para a 

construção de uma sociedade mais justa, de um mundo melhor, não podemos ficar 

passíveis e estáticos. 

 

 
“(...) gente foi feita para ser feliz! E esse é o nosso trabalho, 
não só nosso, mas também nosso. Paixão pela 
inconformidade de as coisas serem como são; paixão pela 
derrota da desesperança: paixão pela idéia de, procurando 
tornar as pessoas melhores, melhorar a si mesmo ou 
mesma; paixão, em suma, pelo futuro” (Cortella, 2000: 
p.157). 
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CAPÍTULO IV 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Ao terminar este trabalho, necessário se faz percorrer sua construção no 

sentido de sintetizar o que de mais significativo pode ser recolhido. Necessário 

também lembrar a trajetória dos PCNs enquanto uma política pública de educação. 

A partir dos PCNs, passa-se a ter um currículo oficial para todo território nacional. 

Não se pode ignorar que os PCNs chegam no bojo de outras políticas: um 

currículo nacional juntamente com um sistema de avaliação que enfatiza o 

desempenho dos alunos, para fornecer ao mercado os “carimbos de qualidade”. 

 O papel principal dos PCNs em nossa organização social reside em 

providenciar uma referência para que o sistema nacional de avaliação possa 

funcionar. 

 Mas qual o sentido que os PCNs têm para o seu principal alvo – os professores 

– em suas ações no processo ensino-aprendizagem? 

 As divergentes concepções apontadas pelos professores na tentativa de 

utilização dos PCNs, a passividade de uns denunciadas nas falas, e a 

complexidade dos conceitos que permeiam o conhecimento que os professores têm 

da proposta, apontam para um conhecimento superficial em relação aos PCNs, 

ocultado pela desconsideração histórica da educação no País.  

 Pelas análises realizadas a partir das entrevistas feitas com os professores, a 

presença dos PCNs nas escolas é tênue, frágil, e quando levado em consideração, 

muitas vezes aparece de “forma caricaturesca”, não representando a proposta 

originária, com sérios desvios de compreensão. 

 Poucos conhecem verdadeiramente a proposta oficial. Quando recorrem a ela, 

o fazem em situações pontuais por solicitação do coordenador, da diretoria de 

ensino, ou mesmo quando alguma ocorrência requer a abordagem de um tema 

sugerido pelos PCNs. 
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 Entre aqueles que afirmam conhecer e utilizar a proposta oficial, consideram-na 

como guias metodológicos capazes de direcioná-los para práticas mais autônomas, 

por ser uma proposta flexível facilitando idas e vindas no processo de ensinar e 

aprender, contribuindo para o enriquecimento das aulas. Outra questão a ser 

destacada é a abordagem de temas de relevância social por meio de projetos. 

Entretanto, essas considerações acabam perdendo sua força no embate com as 

numerosas críticas feitas pela maioria dos entrevistados. 

 A maneira como eles chegaram nas escolas – ‘jogados’, na fala de alguns 

professores – não despertou interesse e preocupação de torná-los leitores e 

conhecedores dos PCNs. Se por um lado exige-se que utilizem em alguns casos, 

foi possível constatar nesta pesquisa que a maioria dos professores não lêem os 

PCNs, demonstrando um conhecimento muito superficial e desinteressado. 

Os PCNs ocultam a visão de regulação e dominação em relação às culturas 

locais, regionais e até universais, justificando um currículo nacional como 

instrumento de coesão social, para melhorar nossas escolas, medindo-as com 

critérios objetivos. Os critérios podem parecer objetivos, mas os resultados são 

duvidosos em virtude das diferenças em relação aos recursos, segregação social e 

racial. Essa relação contraditória privilegia o discurso dominante a favor do apagar 

da memória um processo de desigualdade social, de lutas e disputas de poder. 

A dinâmica harmoniosa e interdisciplinar tão defendida nos PCNs traz ao 

cenário educacional uma visão de eqüidade na desigualdade e da não perspectiva 

de mudança, pouco percebida pela maioria dos professores, já que os utilizam em 

temas de relevância social, tentando manter uma harmonia entre outras disciplinas. 

A interdisciplinaridade apresentada nos PCNs consiste na valorização e 

utilização de temas que sejam comuns a todas as áreas do conhecimento, 

desenvolvido em projetos abrangentes, esquecendo-se de que o conhecimento a 

ser trabalhado pode não ser emergente ou necessário para todos. 

Nos exemplos citados pelos professores em relação a projetos 

interdisciplinares desenvolvidos, foi possível identificar a falta de compreensão do 

significado das relações entre as disciplinas. A interdisciplinaridade é vista como 

convergência de conteúdos de diferentes disciplinas em relação a um tema, 

ignorando sua natureza epistemológica. 
 
 



 61

“A fragmentação pós-moderna não é disciplinar e sim 
temática. Os temas são galerias por onde os 
conhecimentos progridem ao encontro uns dos outros.” 
(Santos, 1996: p. 47). 
 

 

A articulação dos PCNs com as práticas dos professores em sala de aula 

remete a considerações quanto à intencionalidade que nela está implícita. A 

melhoria da metodologia do professor no processo ensino-aprendizagem não 

pode restringir-se à adaptação e adequação de conteúdos de uma proposta 

curricular, como é explicitada nos PCNs. Consiste, sobretudo, na autonomia de 

cada instituição escolar definir para construir um currículo, que possibilite atender 

necessidades ligadas ao contexto local. 

A autonomia atribuída enquanto discurso aos professores em relação à 

adequação de suas práticas e dos conteúdos desvia o foco de atenção, 

ocultando a ideologia subjacente às políticas públicas. 

 

 

 
“A política não deve ter o objetivo de mudar o que os 
homens são – os professores – mas as instituições da 
comunidade em que vivem; ou seja, o que a política deve 
procurar são melhores condições para que mudem. Se é 
verdade que ele precisa de ajuda e formação, o que se deve 
alterar são outros elementos da política educacional. Não é 
próprio da política teorizar sobre o professor como 
pesquisador, como fazer um projeto curricular, propagar o 
construtivismo ou dizer que é preciso realizar adaptações 
curriculares, sem proporcionar condições, meios, 
condições de trabalho nas escolas” (Sacristán, 1999: p.97). 
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Em meio a tantos vieses de entendimentos e distorções na busca de sua 

definição, os PCNs titulados como parâmetros constituem-se em 

 

 

 
 “...um complexo de propostas curriculares em que se 
mesclam diretrizes axiológicas, orientações metodológicas, 
conteúdos específicos de disciplinas e conteúdos a serem 
trabalhados de modo transversal, sem caráter de 
obrigatoriedade” (Cury, 2002: p. 192). 

 
 
Nesse aspecto, enquanto proposta de reforma curricular, os PCNs podem ser 

vistos como mecanismo imediato de cumprimento do compromisso com o 

programa do governo e órgãos financiadores. 

Segundo APPLE (2000: p.53),  

 

 
“O currículo não é simplesmente uma montagem neutra de 
conhecimentos, que de alguma forma aparece nos livros e 
nas salas de aula de um país. Sempre parte de uma tradição 
seletiva, da seleção feita por alguém, da visão que algum 
grupo tem do que seja o conhecimento legítimo. Ele é 
produzido pelos conflitos, tensões e compromissos 
culturais, políticos e econômicos que organizam e 
desorganizam um povo”. 

 
 

O currículo quando pensado enquanto espaço de desenvolvimento 

educacional, necessariamente deve dar voz e vez aos sujeitos que fazem parte 

do processo educacional, direcionando as ações como possibilidade de gerir 

saberes num processo de reflexão contínua dos envolvidos. É imprescindível que 

haja apoio institucional para que essa concepção de currículo seja articulada e 

reconstruída por toda equipe. 
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As mudanças das ações educativas devem começar no âmbito das escolas. 

Elas necessitam do engajamento de todos os que se inserem no sistema 

educativo: gestores, professores, estudantes. Implica, pois, a articulação do 

ensino, da aprendizagem e da avaliação, e não só na execução do currículo 

oficial para o cumprimento legal dos conteúdos ali expressos. 

Os objetivos que orientam suas atividades e metas a serem delineadas 

deveriam possibilitar a criação de situações de aprendizagens abrangentes e 

significativas, que atendessem a cada contexto educacional. 

Considerando todos os aspectos elencados neste estudo, pode-se perceber 

que os PCNs não trazem avanços que permitam ressignificar um Projeto 

Pedagógico coletivo, participativo e emancipatório, pois nega possibilidades de 

sua construção na práxis, fazendo do professor e do aluno passíveis receptores 

de determinações legais. 

A educação tem como compromisso ético contribuir na formação de agentes 

de transformação social, num contínuo processo de conscientização e 

aprendizagem, em que aluno e professor conheçam-se e aprendam uns com os 

outros. Um dos caminhos possíveis para se chegar a isso é o abandono às 

teorias reprodutivistas, situando as ações educativas numa concepção mais 

emancipatória, de resgate e valorização do homem enquanto sujeito de sua 

própria história, podendo agir e transformar o seu meio a partir do conhecimento 

construído no processo ensino-aprendizagem, com cumplicidade e co-

responsabilidade social. 

A educação não necessita de parâmetros que determinem o que o professor 

deve fazer em sala de aula, mas, acima de tudo, do investimento pelo poder 

público nas condições estruturais do sistema de ensino, nos bens materiais e 

humanos. 

 

 
“Entendemos que a mudança não se dá de uma vez, sendo 
necessário desencadear um processo com abrangência 
crescente e interativa: sala de aula, escola, conjunto de 
escolas, comunidade, sistema de ensino,sociedade civil, 
sistema público, etc.; a partir da criação de uma base crítica 
entre educadores, alunos, pais, etc. Deve haver articulação 
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entre as várias dimensões (micro, meso e macro) para a 
consolidação das mudanças; são níveis complementares de 
luta da educação articulada a outras frentes e setores da 
sociedade: passando por mudanças de legislação, até a 
construção de uma nova sociedade.” (Vasconcellos, 1998: 
p. 274). 
 

 

 

A possibilidade de superação em relação aos desafios curriculares está 

sobretudo no processo de formação reflexiva e permanente do professor. Essa é, ao 

meu ver, uma questão que acaba sobressaindo deste trabalho. Só assim podemos 

pensar na conscientização do professor para reivindicar espaços possíveis de 

discussão e participação na elaboração do Projeto Pedagógico, situando-os como 

sujeitos indispensáveis para a transformação social. 

A formação reflexiva e contínua do professor direciona-o a posturas e práticas 

conscientes e renovadas, possibilitando a articulação entre o ensino, a 

aprendizagem e a avaliação, numa perspectiva de formação humana. 

Ainda que utópico, diante de tanta opressão e desgaste, é emergente que o 

professor repense o seu papel social na formação de seus alunos: 

 

• críticos e históricos, para melhor atuarem no futuro de uma sociedade tão 

desigual; 

• ousados a instigar o mundo, questionando o papel de nele representam; 

• perseverantes e dispostos a lutar pela construção de um mundo melhor, 

no qual prevaleça a justiça e sejam dadas voz e vez a todos. 

 

Assim, em vez de privilegiarmos ações já reproduzidas em nosso contexto 

escolar, seja em relação à imposição de políticas, ou a mera execução de práticas, é 

necessário antes de tudo que reflitamos a partir de: 
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 “ (...) uma investigação crítica de uma dada situação que 
permite, de forma contextualizada, compreender e 
interpretar os confrontos teórico/práticos, as diferentes 
representações dos envolvidos e as implicações na 
reconstrução do objeto em questão. Esse processo 
desencadeia uma intervenção intencional de estudos, 
reflexões, releituras, gerando nas ações/decisões um 
movimento de problematização e ressignificação na direção 
de transformações qualitativas de relevância teórica e 
social” (CAPPELLETTI, 2002: p. 13).  
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