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Resumo 

Este artigo apresenta resultados da pesquisa Os PCN vão aos professores: como essa proposta 

curricular figura em cursos de formação de professores do ensino fundamental, que se insere na 

continuidade de estudos desenvolvidos sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais. Utilizando a 

análise de conteúdo como metodologia de pesquisa, buscamos verificar a presença de orientações 

dos PCN nos materiais didáticos do Projeto Veredas – Formação Superior de Professores, 

oferecido pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, na modalidade de educação a 

distância. Através da análise de como os PCN figuram nos materiais didáticos deste curso, 

observamos que o trajeto percorrido pelas orientações dos Parâmetros se fez por sucessivos 

processos de hibridação. A pesquisa revelou que processos de formação são meios importantes de 

disseminação de uma proposta curricular. Mesmo que a referência aos PCN não seja, por vezes, 

explícita nos Guias de Estudos do Veredas a circulação de algumas mesmas concepções pode 

fazer com que os professores as considerem em sua atividade docente e esse é um meio de 

implementação de uma proposta curricular que ambiciona influir sobre o processo educativo e as 

políticas educacionais.  

Palavras-Chaves: Currículo, Parâmetros Curriculares Nacionais, Formação de Professores. 

 

Abstract 

This article presents the results of the study: PCN go to teachers: how this curricular proposal 

figures in elementary teacher training courses, in continuing studies developed based on the 

National Curricular Parameters (PCN). Using content analysis as a research method, we noted 

observations regarding the presence and orientations of the PCN in teaching materials in the 

Veredas Project – College Level Teacher Training offered by the State Education Office of Minas 

Gerais, as at-distance learning. Through an analysis of how the PCN appear in the teaching 

materials of this course, we noted that the path followed by the orientations in the Parameters 

winds around, through successive hybridization processes. The research revealed that teachers 

professional development processes are important means of dissemination of a curriculum 

proposal. Even if the reference to the PCN is not sometimes explicit in the texts of Veredas, 

teachers learn some conceptions that guide their work and it becomes a means of implementing a 

curriculum that aims influence the educational process and educational policies. 

Key words: Curriculum, National Curricular Parameters, Higher Education of Teachers. 
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Introdução 
 

Este artigo apresenta resultados da pesquisa Os PCN vão aos professores: como essa 

proposta curricular figura em cursos de formação de professores do ensino fundamental. O 

objetivo desse projeto de pesquisa foi verificar se orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) de 1ª a 4ª séries (Brasil. MEC, 1997) figuraram em materiais didáticos do 

Projeto Veredas – Formação Superior de Professores, oferecido pela Secretaria de Estado 

da Educação de Minas Gerais (SEE-MG), e como isso ocorria. A justificativa para essa 

investigação está baseada no fato de que, sendo os professores os profissionais mais 

diretamente envolvidos com a implementação de uma proposta curricular, seus processos 

formativos seriam canais de disseminação das orientações sobre currículo. Os PCN já 

indicavam a sala de aula como quarto nível de concretização de sua proposta, com os 

processos educativos que nela acontecem e tendo o professor como agente importante nesse 

âmbito.  

O projeto de pesquisa, que tem resultados aqui discutidos, recebeu incentivo do 

Programa de Apoio a Grupos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho de Desenvolvimento 

Tecnológico (PIBIC/CNPq) e do Programa de Bolsas de Iniciação Científica da UFJF 

(BIC/UFJF). Inseriu-se na continuidade de pesquisas sobre os PCN desenvolvidas pelo 

Grupo de Pesquisa Política e Sociologia da Educação (Teixeira, 2000; Teixeira; Faria; 

Araújo; Souza, 2004; Teixeira, 2006). Já havíamos observado em pesquisa anterior que os 

PCN poderiam ser adotados em função das exigências dos concursos e como norteadores 

da formação de professores (Teixeira, 2000). A primeira situação se confirmou pelas 

pesquisas concluídas por nós em 2004 e 2006 (Teixeira; Faria; Araújo; Souza, 2004; 

Teixeira, 2006). O segundo caso foi o que nos propusemos investigar no projeto ora 

relatado. 

Essa trajetória de pesquisas tem sido percorrida à luz de um diálogo com autores da 

área de Currículo que inspiram o olhar que se tem sobre os PCN e, agora, sobre sua 

influência em relação à formação de professores. Considerando especialmente trabalhos de 

Ball (2001), Ball e Bowe (1998), Mainardes (2006) e Lopes (2006), procuramos entender 

os caminhos de uma política curricular não obrigatória nos vários contextos que ela 

percorre, desde sua formulação até os efeitos que produz. Acompanhamos os PCN desde 

sua formulação até a possível influência que exerceram sobre um processo de formação de 

professores, o Veredas. O que pretendemos com essa pesquisa foi verificar a ocorrência 

desse fenômeno, por processos de hibridação, em que há a reinterpretação do texto, tendo 

como pano de fundo um cenário de políticas educacionais orientadas em certa direção de 

reforma da educação. 

Ao questionar como a política curricular é apresentada, discutida, como suas 

orientações figuram nos guias de estudo do Veredas, almejamos saber que discursos sobre a 

concepção de educação, escola, processo educativo, perfil de professor, expectativas em 

relação aos alunos, estratégias de avaliação estão sendo veiculadas nesse conjunto de 

documentos. 

A escolha de materiais didáticos de um curso oferecido a distância está relacionada ao 
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fato de que essa modalidade foi recomendada para a formação de professores desde a LDB 

de 1996 (Brasil, 1996) e é âncora da principal ação formativa do Ministério da Educação 

em seu mais recente Plano – o PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) – por meio 

da Universidade Aberta do Brasil (MEC, 2007). O Projeto Veredas foi criado em período 

recente à aprovação da LDB e visava formar em nível de graduação um grande número de 

professores mineiros usando exatamente essa modalidade de ensino. O curso Veredas teve 

início em 2002, mas seus preparativos começaram cerca de dois anos antes. 

Os PCN, por sua vez, foram proposta curricular elaborada pelo Ministério da Educação 

a partir de 1995, publicados em 1997, (no caso das primeiras séries do ensino fundamental) 

e tiveram o objetivo de influenciar o processo de ensino aprendizagem, a formação de 

professores, a produção de materiais didáticos e os processos avaliativos dos sistemas de 

ensino em âmbito nacional. Tornaram-se matriz de referência para a Prova Brasil (Teixeira, 

2000). Constaram dos temas a serem argüidos em vários concursos para professores em 

várias redes brasileiras (Teixeira; Lessa, 2010). Suas orientações estariam também 

presentes nos textos do Veredas? É isto que propusemos verificar tendo como referência a 

experiência desse processo de Formação Superior de Professores. 

Os cursos de formação de professores inserem-se dentro de um universo de difusão e 

negociação da política curricular e das perspectivas de formação dos professores. No 

Projeto Veredas, quando os professores-formadores elaboraram e escolheram os conteúdos 

e materiais que foram disponibilizados para os alunos, eles recortaram, selecionaram, 

reinterpretaram, omitiram e ressignificaram os textos das políticas educacionais, incluindo 

os PCN, definindo os conhecimentos que foram considerados importantes, legítimos e que 

se pretendeu “naturalizar” como verdades.  

A atenção aos materiais didáticos do Veredas foi oportunidade de proceder à 

investigação do resultado que aparece no texto dos Guias de Estudo. Buscamos observar se, 

considerando a autonomia que em certa medida os autores tinham para elaborar seus textos, 

os PCN haviam sido adotados como referência e de que forma isso ocorria. 

O Projeto Veredas, em sua primeira turma (2003-2005), foi um curso normal superior 

oferecido pela SEE-MG. Era desenvolvido na modalidade de educação a distância, 

semipresencial, tendo como principal material didático os Guias de Estudos (Salgado; 

Miranda, 2002/2003), que compõem uma coleção de 28 livros, divididos em sete módulos 

com quatro volumes cada. Esse material era disponibilizado aos cursistas, cerca de quinze 

mil professores das redes estadual e municipais em Minas Gerais, pela SEE-MG nas 

cidades pólos participantes dessa formação. 

Há, entre os conteúdos dos Guias de Estudo do Veredas, um capítulo dedicado 

especificamente ao componente “Currículo”. É o volume 3, do Módulo 3 (Amaral, 2003). 

Com o título “Parâmetros e Diretrizes Curriculares e implicações práticas”, apresenta os 

Parâmetros, sua produção e organização. Os PCN são apresentados como “uma norma, um 

padrão de referência para os currículos em todo o país” (Amaral, 2003, p.147). O 

documento do MEC é apontado como resultado de processo de discussão nacional de que 

participaram quatrocentos consultores, professores e especialistas das várias áreas de 

conhecimento em reuniões organizadas pelo Ministério (Amaral, 2003, p.148). O capítulo 

dá conta de apresentar a organização dos PCN (sugestão da organização em ciclos, 
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objetivos postos para o Ensino Fundamental, importância das áreas e os Temas 

Transversais), mas não se omite quanto à polêmica sobre a proposta de um currículo oficial 

(Amaral, 2003). 

Esse capítulo já apresenta uma interpretação da autora em relação aos PCN. Se 

recordarmos a produção acadêmica do período da publicação dos Parâmetros do MEC, 

podemos constatar que essa proposta ministerial foi objeto de grande polêmica entre 

educadores e pesquisadores da área de Educação e da temática de Currículo. Sua 

publicação foi associada à reforma da educação em curso no Brasil que, a exemplo do que 

ocorria em outros países na década de 1990, parecia associar um mecanismo de 

financiamento redistributivo, avaliação em larga escala e um currículo nacional unificado 

para o ensino fundamental (Teixeira, 2000). 

Mas a análise do capítulo dedicado ao tema do Currículo nos Guias do Veredas não 

nos pareceu suficiente para atender os objetivos da pesquisa. O interesse em saber como os 

PCN figuram nos materiais didáticos do Projeto Veredas exigiu a leitura do conjunto de 

seus volumes. Se já havia um capítulo dedicado ao tema do “Currículo”, as orientações dos 

PCN poderiam se fazer presentes também em outros capítulos, relacionados às áreas de 

ensino. Buscamos verificar isso, porque cremos que o que permanece dos PCN nos Guias 

do Veredas, as omissões e o que aparece ressignificado na formação dos professores 

mineiros, permitiria o aprofundamento do debate sobre como ocorre o processo de 

hibridação (Lopes, 2005a) pelo qual a política curricular chega às salas de aula. 

A metodologia desta pesquisa envolveu a análise de conteúdo (Babbie, 1998, p.307-

332; Bardin, 1988). As questões dirigidas ao processo de elaboração dos PCN e como 

foram apresentados pelo MEC, bem como as orientações dadas ao desenvolvimento das 

áreas foram transformadas em categorias que, identificadas nos Guias de Estudo, passaram 

a ser analisadas. A análise permitiu saber como essas categorias figuram nos materiais 

impressos do Projeto Veredas.  

As categorias construídas a partir da leitura dos materiais e orientadoras da análise 

posterior foram: avaliação da aprendizagem; cidadania; objetivos da educação; diversidade 

e pluralidade; funções da escola; relação família e comunidade; organização do espaço e 

tempo escolares; perfil do professor; relação professor-aluno; conteúdos das áreas de 

conhecimento. Em todos os casos as categorias eram tratadas na perspectiva de comparar 

como os conceitos a elas referidos estavam descritos nos dois conjuntos de documentos. 

Neste momento selecionamos para apresentação quatro categorias dispostas para o 

estudo. Tratamos da forma como essas categorias figuraram nos documentos analisados de 

maneira comparativa, já que o objetivo foi perceber como elas transitaram de um texto para 

outro. Num primeiro momento apresentamos, de forma articulada, os objetivos da educação 

e as funções da escola. Neste caso são analisados num e noutro documento a finalidade 

dada à educação, à escola e o que se espera que os alunos se tornem ao final do processo 

educativo. Em seguida analisamos outra categoria, fortemente relacionada com a primeira, 

que é a relação professor-aluno. Esta categoria contém as prescrições que estão postas nos 

documentos comparados para a atividade do professor e para sua convivência com os 

alunos. Pode-se dizer que dela há a derivação de um perfil de professor a ser realizado 

pelos formados no Veredas. Por fim, tratamos da categoria organização do espaço e tempo 
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escolares. Ela fala de como a escola se estrutura fisicamente e como os tempos são 

dispostos para a movimentação dos alunos. Consideramos que, por meio dessas categorias, 

podemos ter uma visão de aspectos que são essenciais ao processo educativo e por isso 

indicadores eficazes de como as orientações dos PCN podem estar chegando aos 

professores e às salas de aula. Oferecerão elementos para as considerações que teceremos 

sobre o processo híbrido pelo qual uma política curricular não obrigatória pode estar sendo 

implementada. 

 
 
1. As orientações dos PCN nos Guias de Estudo do Veredas 
 

A apresentação, de forma comparativa entre os textos, dos dois conjuntos de 

documentos visa mostrar os achados da pesquisa. O que se lê nesta seção é a referência, 

muitas vezes indireta, ao que está escrito nos Guias de Estudo do Veredas e nos PCN e 

também a explicitação de nossa interpretação. Este é um resultado de pesquisa que lida com 

análise de textos produzidos por vários autores, considerando textos de políticas 

educacionais e de propostas curriculares. É interpretação sobre interpretação. 

Tanto o Veredas quanto os PCN propõem como função da escola formar todos os 

alunos como cidadãos críticos e participativos, com consciência clara das fronteiras de seus 

direitos e seus deveres. A análise dos Guias do Estudo do Projeto Veredas e dos PCN, 

permitiu inferir que ambos os documentos possuem congruência ao definirem o tipo de 

educação a ser oferecido pelas escolas, bem como do papel do Estado na sua garantia.  

A idéia de que a educação deveria se dedicar à formação cidadã e para a participação 

social pode ser relacionada ao contexto em que os documentos analisados foram 

produzidos. Essa associação já havia sido feita em relação aos PCN e às concepções de 

cidadania, democracia e participação que figuravam naquela proposta (Teixeira, 2000). 

Recentemente saídos de um período de autoritarismo no Brasil, ainda sob os ecos da 

Constituição Federal de 1988, a educação, além de direito público e subjetivo, poderia ser 

espaço de difusão de uma nova cultura, apropriada a tempos de democracia. (Pettene, 

Secchim, 2010, p. 48; Machado, 2010, p. 01) 

Os PCN, versando sobre os princípios e fundamentos que constituem o processo 

educativo e a escola, como espaço de sua realização, definem como papel do Estado 

democrático o investimento “na escola para que ela prepare e instrumentalize crianças e 

jovens para o processo democrático forçando o acesso à educação de qualidade para todos e 

às possibilidades de participação social” (PCN Introdução, p.33)
1
.  

A responsabilização do Estado pela garantia do direito à educação figura de forma 

ampla no texto dos PCN. A proposta curricular não entre em detalhes quanto ao fato de 

que, concomitantemente à sua divulgação, vigia no país uma sistemática de financiamento 

da educação que privilegiava o ensino fundamental, em relação a outros níveis de ensino. 

Sistemática de financiamento que estava baseada nos recursos disponíveis para o ensino 

fundamental, mais que nos recursos necessários a sua oferta com a qualidade necessária a 

atingir os próprios fins estabelecidos para esse nível de escolarização. O discurso da 

educação para a cidadania democrática convivia com uma lógica contábil de financiamento 
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da educação (Oliveira; Teixeira, 2009). 

De volta ao texto dos PCN, este indica como objetivo para as escolas, a formação de 

cidadãos ativos. Esta ocorreria na medida em que o aluno fosse visto como sujeito de seu 

próprio desenvolvimento, num processo interativo em que também o professor seria sujeito 

de conhecimento (PCN Introdução, p.44). A educação deveria garantir condições para que 

o aluno construísse instrumentos que o capacitassem para um processo de educação 

permanente (PCN Introdução, p.35). Segundo os Parâmetros, a escola que almeja formar 

cidadãos atuantes na sociedade precisa valorizar a cultura de sua comunidade (PCN 

Introdução, p.46) e seus conteúdos precisam estar em consonância com as questões sociais 

que marcam cada momento histórico (PCN Introdução, p.45). 

O discurso da proposta do MEC também pode ser lido como um “intertexto”, a 

exemplo do que Cury (1998) fala da LDB de 1996. A noção de cidadania democrática, 

inspirada pelo contexto político de redemocratização que o país ainda vivia durante a 

década de 1990, convive com uma noção de educação permanente, de aprendizado pela 

vida toda, de desenvolvimento de competências e de uma qualidade da educação que 

deveria ser aferida exclusivamente por medidas de larga escala, que estavam presentes no 

ideário reformador difundido por vários países na mesma década (Teixeira, 2000; Andrioli, 

2002). Isso não quer dizer que não haja tensão entre esses pontos de vista. A tensão está 

presente e se propaga conforme a adesão ou rejeição dessas concepções por parte de atores 

que influem na formulação das políticas educacionais e na produção de seus textos. 

O Veredas, em seu primeiro módulo, apresenta a educação como um processo de 

aprendizagem e inserção no meio social; define práticas de educação formal e informal 

delineando suas especificidades e responsabilizando os sujeitos por seu oferecimento e, a 

partir daí, introduz a idéia de educação escolar, na qual os cursistas estão sendo preparados 

para atuarem. Cursistas são os professores em formação no curso mineiro. 

A educação escolar, a ser garantida pelo Estado, é definida nos Guias de Estudo do 

Veredas como sendo “o processo formativo que acontece dentro da escola e que também 

diz respeito à formação do cidadão, aos hábitos, às atitudes e aos valores (...)” (M1V2
2
, 

p.122). 

Em se tratando do tipo de formação a ser oferecida aos alunos, o Veredas apresenta 

uma denominação positiva e abrangente da forma como esta deva se dar nas escolas e 

acrescenta que este processo: 
 

(...) diz respeito à formação do cidadão, aos hábitos, às atitudes e aos valores. 

(...) O processo educativo que se dá na escola relaciona-se aos outros processos 

que ocorrem na sociedade, influenciando-os e sendo influenciado por eles. 

(M1V2
3
, p.122) 

 

Os objetivos formativos propostos nos PCN concretizam as intenções educativas em 

termos de capacidade que devem ser desenvolvidas pelos alunos ao longo da escolaridade: 

capacidades cognitivas, físicas, afetivas, de relação interpessoal e inserção social, ética e 

estética, tendo em vista a formação ampla (PCN Introdução, p.67). A escola teria a função, 

segundo a proposta ministerial, de potencializar o desenvolvimento de todas estas 
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capacidades, de modo a tornar o ensino mais humano, mais ético. Teria como finalidade o 

oferecimento de uma formação aos estudantes em termos de sua capacitação para a 

aquisição e o desenvolvimento de novas competências, em função de novos saberes que se 

produzem e demandam um novo tipo de profissional, preparado para lidar com novas 

tecnologias e linguagens, capaz de responder a novos ritmos e processos (PCN Introdução, 

p.34). 

O texto do Veredas (M1V1
4
, p.123) aponta como função primordial da educação a 

transmissão dos conhecimentos construídos historicamente pela humanidade e destaca que, 

ao longo do tempo, mudaria a sua forma de apresentação e a finalidade com que estes 

conhecimentos seriam repassados. Os Guias afiançam a idéia de construção de uma 

proposta educacional para a escola, mas ressaltam que isso não é algo fácil de concretizar. 

Pois tanto a educação quanto a escola servem a uma sociedade concreta, da qual dependem 

e à qual servem, não existindo um modelo ideal de formação, estruturação e constituição 

para nenhuma das duas. Evidenciam “ser preciso assegurar melhorias e inovações para 

reduzir as diferenças e garantir que as aprendizagens adquiridas sejam socialmente 

relevantes” (M2V4
5
, p.91). Isso é o que figura no material didático mineiro. 

De acordo com os PCN, para formar cidadãos, a escola precisa de um projeto 

educativo que valorize a cultura de sua comunidade e conteúdos que estejam em 

consonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico. Observamos nos 

PCN a definição de projeto educativo como sendo "[...] a expressão da identidade de cada 

escola em um processo dinâmico de discussão, reflexão e elaboração contínua" (PCN 

Introdução, p.29). A proposta de cada instituição, de acordo com os PCN, deve ser 

elaborada dentro de seu contexto, em um processo que deve contar com a participação de 

toda equipe pedagógica, buscando um comprometimento de todos com o trabalho 

realizado, com os propósitos discutidos e com a adequação de tal projeto às características 

sociais e culturais da realidade em que a escola está inserida. 

O direcionamento trazido pelo documento sinaliza a necessidade de constituição de 

uma proposta educacional que tenha em vista a qualidade da formação a ser oferecida a 

todos os estudantes. O exercício da cidadania, segundo o documento do MEC, exige o 

acesso de todos à totalidade dos recursos culturais relevantes para a intervenção e a 

participação responsável na vida social (PCN Introdução, p.33).  

Os Guias do Veredas e os PCN supõem o papel preponderante do docente na 

concretização da educação cidadã e da proposta educativa da escola. Nos dois documentos 

propõe-se que o professor se apresente como um pesquisador, como um sujeito conhecedor 

e questionador de sua prática, com vistas a modificá-la, e que a construção desta postura se 

faz historicamente. 

As orientações dos PCN são enfáticas ao definirem como eixo da ação educativa a 

participação ativa e crítica do aluno em seu processo de aprendizagem e do professor como 

mobilizador, organizador da apresentação dos conteúdos específicos.  

O professor é apresentado como sujeito essencial no processo de instituição da 

educação orientada pelo viés da cidadania. Essa idéia está presente tanto nos PCN, quanto 

nos Guias de Estudos do Veredas. Em seu papel de auxiliar o aluno no desenvolvimento de 

suas capacidades, na superação de seus limites e no estabelecimento de convívio social, 
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produção e construção de conhecimentos ele tem possibilidade de refletir sobre sua 

atuação, definindo prioridades, resultados e elaborando instrumentos de avaliação que 

possibilitem a concretização do projeto educativo da escola. É o que sugerem ambos os 

documentos estudados. 

Nesse sentido, os PCN e o Veredas propõem que o professor apresente os conteúdos e 

atividades de aprendizagem de maneira que os alunos consigam compreender o porquê e o 

para quê do que estão aprendendo, e assim estes desenvolvam expectativas positivas em 

relação à aprendizagem e sintam-se motivados para o trabalho escolar. Segundo os PCN de 

Língua Portuguesa (p.29), o professor deve planejar, implementar e dirigir as atividades 

didáticas com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do 

aluno.  

De acordo com o Veredas (M7V2
6
, p.21): “o lugar do educador, entre outras coisas, se 

define pela escolha do método de ensino e, conseqüentemente, pela relação que se 

estabelece entre o ensino e a aprendizagem”. O Guia (M6V2
7
, p.144) ainda acrescenta que 

o professor “deve funcionar como mediador, problematizando, levando os alunos a análises 

que facilitem a construção das regras”, deixando claro que as regras são democráticas. 

Desse modo, o “professor ao interagir com o aluno deve instigá-lo a crescer, a buscar e 

desenvolver seu potencial e vencer obstáculos” (M7V1
8
, p.64). Assim, considerando o que 

é recomendado pelos documentos, a liderança do profissional docente torna-se 

característica importante e passa a ser exercida no instante em que este obtém consciência 

de si próprio e do sentido da sua função.  

A afetividade é considerada como elemento essencial na relação estabelecida entre 

professor e alunos. O Veredas (M5V3
9
, p.119) diz que: “o que dá sentido aos processos de 

aprendizagem é o grau de comprometimento emocional que o grupo de alunos e 

professores atribui ao ato de aprender”. Cabe ao educador vivenciar “a cidadania ao 

desenvolver um processo de interação com o aluno, respeitando-o, incentivando-o, 

facilitando a sua aprendizagem, contribuindo para que se torne responsável, desenvolva-

se”, superando suas dificuldades (M1V1
10

, p.156). 

Já os PCN de Ética (p.34) explicitam que, “nas relações interpessoais, não só entre 

professor e aluno, mas também entre os próprios alunos, o grande desafio é conseguir se 

colocar no lugar do outro, compreender seu ponto de vista e suas motivações ao interpretar 

suas ações. Isso desenvolve a atitude de solidariedade e a capacidade de conviver com as 

diferenças”. Ao aluno cabe a tarefa de tomar para si a necessidade e a vontade de aprender 

e ao professor propor prioritariamente atividades que exijam uma postura curiosa e 

investigativa do referido aluno.  

Não há uma forma única e certa de definir como a relação professor-aluno deve 

ocorrer, pois, envolve seres humanos, é complexa e intersubjetiva. No volume de 

Introdução dos PCN (p.30), temos o histórico das tendências pedagógicas que contribuíram 

para a educação brasileira. O texto busca recuperar elementos positivos dessas tendências 

anteriores no que se refere ao desenvolvimento e à aprendizagem, promovendo “uma 

releitura dessas práticas à luz dos avanços ocorridos nas produções teóricas, nas 

investigações e em fatos que se tornaram observáveis nas experiências educativas mais 

recentes realizadas em diferentes Estados e Municípios do Brasil”. (PCN Introdução, p.32) 
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Atualmente confere-se importância à construção de uma relação entre professor e 

aluno que promova a construção de um conhecimento crítico reflexivo e que para tanto 

conte com a participação ativa dos educandos. Na visão assumida pelos PCN volume de 

Introdução (p.61): 
 

Os alunos constroem significados a partir de múltiplas e complexas interações. 

Cada aluno é sujeito de seu processo de aprendizagem, enquanto o professor é o 

mediador na interação dos alunos com os objetos de conhecimento; o processo 

de aprendizagem compreende também a interação dos alunos entre si, essencial 

à socialização. Assim sendo, as orientações didáticas apresentadas enfocam 

fundamentalmente a intervenção do professor na criação de situações de 

aprendizagem coerentes com essa concepção. 

 

Nos textos do Veredas e dos PCN, encontramos o diálogo como um dos fundamentos 

que permeia a relação professor-aluno. No primeiro conjunto está explícito que a relação 

estabelecida entre os sujeitos deve “privilegiar” o diálogo. Já no segundo, o diálogo é eleito 

como sendo um dos elementos norteadores da mediação do professor, no contexto do 

ambiente escolar, mais especificamente na sala de aula, com o intuito de provocar uma 

interação que instigue o crescimento, a busca e o desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a fim de que vençam obstáculos que a vida oferece. 

Pode-se dizer que, nos dois conjuntos de documentos, a educação escolar objetiva que 

os alunos aprendam a conviver em grupo de forma produtiva e cooperativa. Dessa maneira, 

situações que promovam o diálogo, a ajuda do outro, aceitando críticas, coordenando ações 

com a finalidade de obter êxitos em tarefas conjuntas, entre outras, são imprescindíveis no 

aprendizado de procedimentos cooperativos, valorizando-os como forma de convívio 

escolar e social. Nesse contexto,  
 

a organização de atividades que favoreçam a fala e a escrita como meios de 

reorganização e reconstrução das experiências compartilhadas pelos alunos 

ocupa papel de destaque no trabalho em sala de aula. A comunicação propiciada 

nas atividades em grupo levará os alunos a perceberem a necessidade de 

dialogar, resolver mal-entendidos, ressaltar diferenças e semelhanças, explicar e 

exemplificar, apropriando-se de conhecimentos. (PCN Introdução, p.63) 

 

O Veredas afirma que ao conceber a sala de aula como contexto social, a linguagem e a 

interação entre alunos e professor, no processo de ensino e aprendizagem, acabam por 

desenvolver uma “cumplicidade” entre esses sujeitos na construção do conhecimento 

advinda de sua relação (M3V4
11

, p.174). Os Guias de Estudo (M3V4
12

, p.179) observam 

que “a sala de aula é um espaço onde o imprevisível e o inusitado tem lugar”, tudo pode 

acontecer nesse ambiente, uma vez que ele é constituído por seres humanos, interagindo 

entre si, através do diálogo. 

De acordo com o curso mineiro (M3V4
13

, p.181), “(...) o professor ensina e se 

relaciona com os alunos balizado pelas suas crenças, valores, convicções, representações”. 

Aprender a conviver se relacionando com outras pessoas significa respeitar e possibilitar a 
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abertura para relações com jogos de linguagem que representam uma heterogeneidade 

muito grande de elementos sociais, políticos e culturais. O “aprender a conviver” engloba a 

habilidade pessoal de permitir a aproximação e não o afastamento do “outro”, através do 

interesse, da escuta, do diálogo, buscando formas alternativas de vida, tendo sempre por 

base que a convivência com a diferença tornou-se um pré-requisito da vida democrática no 

mundo globalizado em que estamos vivendo. É isso que sugere o Veredas. 

Além da relação professor aluno, outro elemento essencial para a consolidação da 

proposta de formação de cidadãos críticos e participativos se refere à estruturação e 

organização do tempo e espaço escolar. O Veredas, assim como os PCN, relevam o papel 

ativo do aluno enquanto sujeito do processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, todo o 

planejamento da organização dos tempos e dos espaços escolares deve estar centrado nas 

especificidades do público discente. 

Os Guias do Veredas trazem, ao longo dos seus módulos, reflexões sobre a forma de 

organização do tempo e do espaço escolar na atualidade e como ela foi se transformando 

historicamente. Para tanto, perpassa por subtemas como a escola, o espaço físico, a 

materialidade, e o debate referente à questão do tempo escolar: série versus ciclo.  

De acordo com o material mineiro, a escola, desde que foi criada, recebe determinadas 

funções e objetivos a serem cumpridos. Tais papéis não são atemporais e nem neutros, mas 

sim surgidos a partir de necessidades sociais e culturais, de interesses políticos e 

ideológicos e de demandas das populações. Tem relação com o desenvolvimento que cada 

sociedade observa ao longo de sua história (M2V1
14

, p.146). Assim, ao longo de um 

percurso histórico, a escola vivenciou processos de mudanças diversificados em termos de 

concepção pedagógica e de sua própria função. 

Segundo os Guias do Veredas, a construção e a estruturação do espaço escolar estão 

diretamente relacionadas a dimensões importantes da ação educativa escolar. Esta impõe 

uma série de regras, convenções e supõe aprendizagens nem sempre explícitas. O lugar 

onde a educação ocorre é, por excelência, educativo (M4V1
15

, p.190). “O espaço, como um 

dos elementos da cultura escolar, não é apenas um lugar onde ocorre educação; ele próprio 

educa” (M3V2
16

, p.139). O espaço escolar é construído socialmente, a partir de visões 

ocidentalizadas sobre a função da escola e suas formas de organização (M5V2
17

, p.189). 

Sua ocupação e organização estão relacionadas às concepções metodológicas vigentes 

(M4V1
18

, p.194) e o que faz a escola ser escola é sua materialidade.  

Quanto à organização do espaço escolar, os PCN defendem que compete à escola 

oferecer um local livre e flexível às crianças, inclusive destinado à realização de atividades 

como teatro (PCN de Arte, p.70), jogos e esportes (PCN de Educação Física, p.61). Os 

PCN alertam que "[...] alterar esse quadro [das condições de infraestrutura das escolas] 

implica uma conjugação de esforços de comunidade e poderes públicos". Mas ressalva que, 

no entanto, essa situação não exclui a possibilidade de uma otimização do uso dos espaços 

já disponíveis. "É importante que o espaço seja concebido e criado pelo professor a partir 

das condições existentes na escola" (PCN de Arte, p.70). 

Quanto ao espaço da sala de aula, os Parâmetros afirmam que, para um trabalho que 

expresse seus propósitos, é  
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preciso que as carteiras sejam móveis, que as crianças tenham acesso aos 

materiais de uso freqüente, as paredes sejam utilizadas para exposição de 

trabalhos individuais ou coletivos, desenhos, murais. Nessa organização é 

preciso considerar a possibilidade de os alunos assumirem a responsabilidade 

pela decoração, ordem e limpeza da classe. Quando o espaço é tratado dessa 

maneira, passa a ser objeto de aprendizagem e respeito, o que somente ocorrerá 

por meio de investimentos sistemáticos ao longo da escolaridade (PCN de 

Educação Física, p.67). 

 

O documento adverte para o fato do espaço de aprendizagem não ser restrito à escola, 

sendo, portanto, necessário propor atividades que ocorram fora dela. Reforça-se que o 

professor deve aproveitar os espaços externos para realizar atividades cotidianas como ler e 

contar histórias, fazer desenho de observação e buscar materiais para coleções. No mais, os 

PCN nos mostram o quanto é preciso contar com a improvisação de espaços para o 

desenvolvimento de atividades específicas de laboratório, teatro, artes plásticas, música, 

dada a pouca infra-estrutura de muitas escolas (PCN Introdução, p.67). 

A materialidade escolar é apresentada como uma construção histórica pelos Guias do 

Veredas. A reflexão sobre sua historicidade permite a leitura da “[...] história das relações 

entre professores e alunos, das concepções de ensino e aprendizado, dos métodos, dentre 

outros assuntos” (M3V3
19

, p.134). Os PCN também versam sobre a materialidade escolar 

afirmando que "[...] todo material é fonte de informação". Contudo, o documento do MEC 

adverte ser imprescindível que haja diversidade de materiais para que os conteúdos possam 

ser tratados da maneira mais ampla possível. 

O tempo escolar é citado pelos Guias como uma das dimensões mais significativas 

quando se estuda a história da escola, pois todas as atividades são programadas e 

desenvolvidas dentro de um tempo (M3V2
20

, p.141). São plurais, tanto quanto os sujeitos e 

as práticas educativas. Dizem respeito ao tempo das aulas, de um ano letivo, do recreio, das 

férias. Também são tempos histórico-sociais, ou seja, “[...] tempos produzidos 

historicamente em íntima relação com os outros tempos vivenciados pelas pessoas” 

(M3V2
21

, p.142).  

Em se tratado da distribuição do tempo escolar, ambos os documentos defendem o 

ciclo como forma mais adequada ao processo de ensino-aprendizagem da criança, pois 

permite que o tempo torne-se mais flexível. Essa discussão se embasa em diversos fatores 

de ordem pedagógica, histórica e cultural. Um desses fatores, citado pelo Veredas, refere-se 

à gênese histórica da escola seriada entre nós. O surgimento da escola não está ligado ao 

sistema seriado de ensino, sendo, portanto, plenamente possível uma reorganização do 

tempo escolar, sempre que esta for em prol dos alunos. 

O ciclo é definido no material do curso mineiro como “[...] um intervalo de tempo 

contínuo e dinâmico que se identifica com o tempo de formação dos sujeitos” (M5V2
22

, 

p.178). Na organização da escola, a perspectiva dos ciclos consiste, segundo o Veredas, 

num alargamento do tempo necessário ao aluno, para que ele possa usufruir devidamente 

do meio escolar e construir as aprendizagens e competências relativas ao seu tempo de vida 

escolar. Os defensores da organização por ciclos argumentam que ela oferece maior 
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sustentação às políticas de formação dos cidadãos como sujeitos de direitos, respeitando-os 

em seus ritmos próprios durante o processo de formação (M5V2
23

, p.179). 

O tempo é considerado pelos PCN como uma variável que interfere na construção da 

autonomia, onde o professor deve criar situações em que o aluno possa progressivamente 

controlar a realização de suas atividades. Os PCN "[...] apontam o que e como se pode 

trabalhar, desde as séries iniciais, para que se alcancem os objetivos pretendidos" (PCN 

Introdução, p.41). Para tanto se estruturam sobre a perspectiva da adoção dos ciclos de 

formação por crerem que esta compensa a pressão do tempo que é inerente à instituição 

escolar, tornando possível distribuir os conteúdos de forma mais adequada ao processo de 

aprendizagem do educando (PCN Introdução, p. 42). 

O fato de os PCN terem adotado – e, portanto, defendido – o ciclo como forma de 

organização do tempo escolar em meio a instituições tradicionalmente seriadas, foi muito 

polêmico. Como o próprio documento do MEC afirma, apesar da sua forma de organização 

não ser incompatível com a atual estrutura do ensino fundamental, (eles são organizados em 

ciclos de dois anos), esse critério não deve ser considerado como a única estratégia de 

intervenção no contexto atual da problemática educacional (PCN Introdução, p.44). 

Mesmo que os documentos instrucionais mineiros não tenham indicado com a 

veemência dos PCN a organização em ciclos de formação, há uma simpatia velada por essa 

opção em seu texto. O Estado de Minas Gerais deixou a cargo de suas escolas, em 1999, 

escolherem pela forma de organização dos tempos de aprendizagem. Seus professores 

formados pelo Curso a distância entre 2002 e 2005 receberam como conteúdo de sua 

capacitação em serviço os prós e contras uma e outra modalidade, mas, a considerar a 

realidade das escolas e o ritmo do fluxo escolar dos alunos, a proposta dos ciclos com os 

argumentos que a fundamentam pode parecer-lhes bem mais simpática. E talvez os 

docentes se tornem mais facilmente adeptos daquilo que os PCN propõem. 

 
 
2. Currículo a distância, caminhos de currículo 
 

Retomando o que foi o objetivo desse projeto de pesquisa, observamos que orientações 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1ª a 4ª séries (Brasil. MEC, 1997) figuram 

nos materiais didáticos do Projeto Veredas – Formação Superior de Professores, oferecido 

pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE-MG). Influenciam a 

formação de professores, pelo menos no caso do Projeto Veredas, em Minas Gerais. 

Não é apenas o texto que transita de um “lugar” a outro, mas é uma concepção de 

formação de professores que se dissemina junto com a proposta curricular. Faz isso quando 

atribui funções aos professores, cria expectativas em relação ao seu papel, cobra tarefas e o 

desenvolvimento de competências, em si mesmos e nos alunos. 

As comparações realizadas e aqui apresentadas entre conteúdos contidos nos textos dos 

PCN de 1ª a 4ª séries e dos Guias de Estudo do Projeto Veredas para a formação de 

professores das séries iniciais do ensino fundamental estimulam a uma reflexão maior que a 

simples constatação da semelhança. E devemos ter atenção para o fato de que é 

semelhança, nunca igualdade. Conceitos e idéias presentes nos PCN vão aos Guias de 
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Estudo do Veredas de forma reinterpretada. O que temos podido verificar do trajeto 

percorrido pelas orientações presentes nos PCN até os Guias de Estudo do Veredas é que 

ele se faz de maneira tortuosa, por sucessivos processos de hibridação. Isso para usar termo 

que com freqüência tem sido atribuído à produção de políticas curriculares nos vários 

contextos em que ela se dá, desde as demandas que as originam até a prática de sua 

implementação no processo educativo. Essa noção chega até nós pelos trabalhos de Ball 

(2001), Ball e Bowe (1998), Mainardes (2006) e Lopes (2006). 

Vale nessa reflexão retomar o importante balanço da pesquisa sobre políticas 

curriculares publicado por Paiva, Frangella e Dias (2006). Segundo as autoras, teses 

elaboradas no período de 1996 a 2002 não abordavam as políticas curriculares de forma a 

considerar o ciclo de sua produção em vários contextos, como esse processo é visualizado 

por Stephen Ball (2001). Quando se referem às investigações que tiveram os PCN como 

foco, atestam que somente em alguns casos o contexto mais amplo no qual a política 

emergiu foi considerado.  

Com a pesquisa que relatamos neste artigo buscamos suprir, ainda que parcialmente, 

esta lacuna apresentada pelas autoras. O ponto de partida de nossas pesquisas sobre os PCN 

(Teixeira, 2000) já considerava o contexto maior em que a proposta curricular foi 

formulada. Utilizar a abordagem do ciclo de políticas conforme a perspectiva de Ball e 

Bowe (1998) demanda que o tempo tenha se passado, em alguma medida, para que se possa 

observar a circulação da política.  

Uma série de pesquisas
24

 a partir de 2004 publicaram resultados do olhar para os PCN, 

seu processo de circulação e chegada às redes de ensino e escolas. Processo sempre rico de 

elementos, porque a reinterpretação se dá de forma diferenciada em cada rede de ensino, 

em cada escola e acontece influenciada por elementos próprios de cada realidade. As 

perguntas que podemos fazer ao processo de produção e implementação de uma política 

curricular (Mainardes, 2006) destinam-se a ações de sujeitos que, ainda que influenciados 

pelo que acontece nos vários contextos já referidos, tem seu campo de ação de certa forma 

delimitado às esferas do governo, do Estado, das comunidades científicas ou acadêmicas, 

dos órgãos da educação em seus vários níveis, das escolas. Por isso cabe aqui a 

recomendação de Lopes (2005b) de que se deve dar atenção a análises que busquem uma 

relação entre as dimensões micro e macro, pode-se dizer sociológicas, sem superficialidade.  

No nosso entender, satisfazer ao que se exige para conhecer melhor como se dá o 

trajeto de uma política curricular, especialmente quando ela não é obrigatória – como é o 

caso dos PCN –, requer vários olhares dirigidos a um mesmo objeto, de pontos de vista 

diferentes. Isso porque a não obrigatoriedade da política cria um complicador a mais, no 

bom sentido que se pode esperar disso, que é a recusa a sua utilização, ou sua utilização em 

parte, o que cria possibilidades de autonomia para quem desenvolve o processo educativo, 

contra o que há de heterônomo numa política curricular obrigatória. 

A semelhança entre os conteúdos dos dois conjuntos de documentos evoca a 

contribuição de Lopes (2006), quando a autora discute o papel das comunidades 

epistêmicas na produção de políticas curriculares. Os autores dos capítulos dos Guias do 

Veredas eram professores universitários, especialistas nos temas tratados, que, ainda que 

estivessem produzindo um material instrucional em programa de uma Secretaria de 
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Educação, tinham respeitadas suas opiniões e preferências teóricas na redação dos textos. 

Essa constatação corrobora a idéia de que, além do Estado, há discursos sendo difundidos 

pelos grupos de pesquisadores, professores e especialistas das diversas áreas de 

conhecimento. Isso ajuda a entender o fato de que certas noções presentes nas políticas 

curriculares circulam entre políticas de governo, concepções teóricas a respeito da 

educação, posições já consolidadas nos meios educacionais, perspectivas dos grupos de 

pesquisadores, a prática dos professores e o resultado disso tudo na sala de aula. As 

políticas curriculares e o norteamento que dão a processos de formação de professores, por 

exemplo, são resultado de um complexo arranjo entre as ações de sujeitos presentes nos 

diferentes contextos pelos quais essas políticas caminham desde sua formulação até sua 

implementação, e de volta à influência que produzem em novas políticas curriculares ou na 

reformulação das já existentes. 

Os achados de nossa pesquisa exemplificam as formulações feitas por Matos e Paiva 

(2007) de que quando professores tomam conhecimento das orientações dos PCN no seu 

processo de formação podem passar a utilizar aquilo que aprenderam. E o que aprenderem 

é parte de uma determinada proposta curricular, que orienta o processo educativo em certa 

direção. Alguns podem não ver nada de diferente nesses “novos” conteúdos com que têm 

contato, como revelaram em respostas ao questionário de pesquisa anterior (Teixeira; Faria; 

Araújo; Souza, 2004), em relação ao que já diziam realizar. Mas, de todo modo, estarão 

postos diante do desafio de reinterpretar uma proposta curricular. Esse é o grande desafio 

para uma escola democrática (Apple; Beane, 1997). 
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4 Este é o capítulo escrito por Teixeira, B. de B. (2002a). Sistema Educacional no Brasil. Unidade 1: O Sistema 

Educacional e os Princípios da Educação Brasileira. In: Salgado; Miranda (orgs.). 2002b, p. 121-144. 
5 Este é o capítulo escrito por Gusso, D. A.. (2002). Economia e Educação. Unidade 4: Custos e Financiamento da 

Educação. In: Salgado; Miranda (orgs.). 2002c, p. 73-101. 
6 Este capítulo foi escrito por Ferreira, A. C.; Oliveira, B. J.. (2004). Filosofia da Educação. Unidade 2: Epistemologia do 

Professor. In: Salgado; Miranda (orgs.), 2004a, p. 17-37. 
7 Este capítulo foi escrito por Vieira, T. (2004). Psicologia da Educação II. Unidade 2: A criança e a Regra. In: Salgado; 

Miranda (orgs.), 2004b, p. 119-150.  
8 Capítulo foi escrito por Salgado, M.U.C. (2004) Especificidade do trabalho docente. Unidade 1: A mediação entre o 

conhecimento e o aluno, no contexto da ação educativa escolar. In: Salgado; Miranda (orgs.), 2004c, p. 61- 70. 
9 Este capítulo foi escrito por Goulart, M. I. M.. (2004). Psicologia da Educação I. Unidade 3: A Criança e a Construção 

do Conhecimento. In: Salgado; Miranda (orgs.), 2004d, p. 111-134. 
10 Este capítulo foi escrito por Gonçalves, F. dos S. (2002) Educação, Família e Sociedade. Unidade 1: Repensando a 

Relação entre Educação, Família e Sociedade. In: Salgado; Miranda (orgs.), 2002b, p. 145-164. 
11 Este capítulo foi escrito por Peres, E. T.. (2003). Escola: Campo da Prática Pedagógica. Unidade 4: A História de Vida 

e a Prática Pedagógica. In: Salgado, Miranda (orgs.), 2003a, p. 171-195. 



 
BEATRIZ de B. TEIXEIRA e PAULA B. LESSA 
 
 

 
50 

12 Idem, ibidem. 
13 Idem, ibidem. 
14 Este capítulo foi escrito por Teixeira, B. de B. (2002b). Política Educacional no Brasil. Unidade 1: A Educação como 

um Direito. In: Salgado; Miranda (orgs.), 2002d, p. 141-170. 
15 Este capítulo foi escrito por Peres, E. T.. (2003). Dimensão Institucional e Projeto Político-Pedagógico da Escola. 

Unidade 1: Caracterização da Escola. In: Salgado; Miranda (orgs.), 2003b, p. 185-214. 
16 Este capítulo foi escrito por Faria Filho, L. M. de. (2002). História da Educação. Unidade 2: História das Instituições 

Escolares. In: Salgado; Miranda (orgs.), 2002e, p. 121-148. 
17 Este capítulo foi escrito por Canen, A.. (2004). Organização do Trabalho Escolar. Unidade 2: A Organização dos 

Espaços Escolares. In: Salgado; Miranda (orgs.), 2004e, p. 187-211. 
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Unidade 1: Caracterização da Escola. In: Salgado; Miranda (orgs.), 2003b, p. 185-214. 
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Escolar. In: Salgado; Miranda (orgs.), 2003c, p. 113-142. 
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Escolares. In: Salgado; Miranda (orgs.), 2002e, p. 121-148. 
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