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PCN DO ENSINO FUNDAMENTAL: REALIDADE OU LETRA MORTA?

TEIXEIRA, Beatriz de Basto  - UFJF
GT: Estado e Política Educacional /n.05	
Agência Financiadora: FAPEMIG

	Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa desenvolvida em escolas públicas da rede estadual de ensino de Minas Gerais no Município de Juiz de Fora, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), sobre a utilização dos Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino fundamental (PCN) publicados pelo Ministério da Educação (MEC) nos anos de 1997 e 1998 (BRASIL. MEC, 1997; 1998) na elaboração do projeto pedagógico da escola e na construção e execução dos programas de curso pelos professores. Na verdade, a pesquisa procura verificar se os PCN têm servido de orientação para o processo educativo, e, em caso afirmativo, como isso vem acontecendo.
	A escolha por trabalhar com escolas da rede estadual mineira é tributada ao fato de que no período da elaboração do projeto de pesquisa, e ainda até o ano de 2002, a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE-MG) orientava o trabalho no estado pelas diretrizes de uma proposta político-pedagógica que chamava de Escola Sagarana (MINAS GERAIS, 1999; 2001). Seguindo as instruções da política estadual e dos próprios PCN deveria haver uma articulação entre essas duas propostas nos projetos pedagógicos das escolas. Poderíamos verificar também se isso ocorria e de que maneira. Essa possibilidade ainda está dada, apesar das mudanças havidas após as eleições passadas. Mesmo que seja mudado o nome da proposta política estadual, nada indica que os conceitos fundamentais norteadores do tipo de educação a ser realizada nas escolas sejam alterados. Além do mais, num esforço de comparação entre os valores norteadores da educação presentes nessas duas políticas observa-se que não há contradição que tivesse que ser superada na elaboração de um projeto pedagógico escolar ( ver BRASIL.MEC, 1997; 1998; MINAS GERAIS, 1999; 2001).
	O interesse mais atual pelos PCN está relacionado a uma das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 10.172 de 2001. O PNE estipula como oitava meta para o ensino fundamental: “Assegurar que, em três anos, todas as escolas tenham formulado seus projetos pedagógicos, com observância das Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental e dos Parâmetros Curriculares Nacionais” (BRASIL, 2001). Supondo que a meta venha a ser cumprida, os professores já deveriam estar incorporando as orientações dos PCN aos projetos pedagógicos de suas escolas, a seus programas de curso e conduzindo o processo de ensino aprendizagem segundo esse documento ministerial.
	Esperamos que a pesquisa que dirigimos a esse objeto represente uma colaboração importante para a avaliação do impacto dos PCN e seus efeitos sobre o desenvolvimento do processo educativo. Entendendo que essas diretrizes ministeriais, junto a outras medidas relativas ao financiamento da educação e sua gestão, fazem parte de uma política educacional elaborada em seu conjunto no período de 1994 a 2002, pesquisas sobre os PCN podem ser o início de um processo de avaliação mais pluralista dessa política (DEROUET, 2002, p. 44-46). Avaliação que tem a escola como centro, no sentido de que verifica como orientações gerais dadas ao sistema educacional funcionam concretamente em escolas determinadas, reais, que aliás são o terceiro nível de concretização dos PCN e onde ocorre seu quarto nível de concretização – o trabalho do professor na sala de aula com seus alunos. Além disso, transforma a avaliação da política em oportunidade de diálogo entre os segmentos componentes da comunidade escolar sobre a educação que é desenvolvida. E a pesquisa realizada nessas escolas pode sugerir temas para investigações de âmbito maior.
	Para a realização de nossa pesquisa selecionamos as duas escolas da rede estadual mineira com base em indicadores de nível socioeconômico e desempenho dos alunos fornecidos pelo SIMAVE (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Básica) referente ao ano de 2000 (SIMAVE, 2001), que trabalhou com testes de Língua Portuguesa e Matemática. As escolas estão situadas em posições opostas em relação aos dados verificados pelo SIMAVE: menor desempenho e nível socioeconômico mais baixo verificados no Município e maior desempenho e nível socioeconômico mais alto encontrados na mesma localidade.
	A escola que representa o primeiro (VT) caso tem 29 professores e 580 alunos no ensino fundamental, com turmas de 5ª a 8ª séries distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite e turmas de 1ª a 4ª séries apenas no turno da tarde. Está organizada conforme o sistema seriado. Localiza-se em bairro afastado do centro da cidade. A pesquisa nessa escola teve início em setembro de 2002, logo após o retorno dos professores da rede estadual ao trabalho, depois de um longo período de paralisação por reivindicações trabalhistas. Realizamos uma primeira reunião (dinâmica de grupo) com todos os professores do ensino fundamental à época lotados na escola sobre os PCN; aplicamos questionários sobre o mesmo tema, entre os meses de outubro de novembro de 2002, que foram respondidos por 26 deles; acompanhamos as reuniões de avaliação e conclusão do ano letivo em dezembro de 2002 e também as que foram realizadas fevereiro de 2003, para planejamento deste novo ano letivo.
	A escola que representa o segundo caso (NL) tem 40 professores e 768 alunos no ensino fundamental, com turmas distribuídas da seguinte forma: 4ª, 7ª e 8ª séries no turno da manhã e 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 6ª séries no turno da tarde. Está organizada segundo o sistema de ciclos, o que tem sido motivo de intensa discussão entre os professores em suas reuniões – não há relativo consenso a respeito dessa opção. Por estarem trabalhando no sistema de ciclos julgam estar aplicando os PCN, mas o debate em torno propriamente dos ciclos impede um planejamento mais coletivo do processo educativo a ser empreendido neste ano letivo. A pesquisa de campo teve início em fevereiro de 2003, com a realização de uma primeira reunião com os professores do ensino fundamental (dinâmica de grupo) sobre os PCN. Acompanhamos as reuniões de planejamento do ano letivo de 2003. Em função do cronograma de reposição de aulas cumprido em 2002, não pudemos iniciar o trabalho nessa escola ao mesmo tempo que em VT. Mas os passos da pesquisa deverão ser os mesmos nas duas instituições. Estaremos observando o trabalho dos professores com seus alunos ao longo do ano de 2003, acompanhando reuniões de planejamento, de colegiado e estabelecendo contato com os familiares e responsáveis pelos alunos, pelo menos aqueles componentes de órgãos colegiados. Também recorreremos à análise de documentos como atas de reuniões de colegiado, o projeto pedagógico e os programas de curso.
	Propriamente com relação aos PCN, essa não foi publicação livre de polêmicas quando do seu lançamento (TEIXEIRA, 2000, 173-254). Algumas opiniões já emitidas por diversos autores compuseram as referências iniciais com que estamos nos dirigindo ao campo de pesquisa, tendo oportunidade, ainda que inicialmente por enquanto, de verificá-las. As respostas dos professores da escola VT ao questionário por nós elaborado permitem esse diálogo inicial entre o documento do MEC, a bibliografia que foi produzida a seu respeito e as opiniões de quem vive a realidade da sala de aula. Não há nesse caso nenhuma pretensão de generalização, mas o que ocorre com os professores da escola VT pode estar se verificando em outras escolas. Passamos a comentar as respostas dos professores sobre os PCN e seu contato com as orientações emanadas deles.
	Interessa, antes de comentar as respostas às questões relativas aos PCN, ter uma breve caracterização dos 26 professores da escola VT que responderam ao questionário. Apenas três professores não quiseram ou alegaram não poder responder ao questionário em função de falta de tempo. Entre os que se dispuseram a colaborar com a pesquisa encontramos a seguinte distribuição conforme seu grau de instrução: treze têm curso de especialização (pós-graduação); nove têm graduação; dois cursaram magistério e um tem mestrado. Dez professores têm mais de dez anos de trabalho na profissão e dezesseis estão nessa função há menos de dez anos. Dezenove professores trabalham também em outra escola, mais uma no mínimo. E o que mais pode nos chamar a atenção é o fato de que dezessete estão nessa escola há menos de um ano.
	A recente chegada dos professores à escola VT tem representado uma constante dificuldade para o desenvolvimento do processo educativo e seu planejamento. Segundo os membros da equipe escolar e os próprios professores, nas reuniões que têm sido acompanhadas pela pesquisa, a alta rotatividade dos professores na escola é um grande dificultador para que o trabalho tenha continuidade e para que sejam unificadas normas de atuação entre os professores. Uma medida que vem sendo adotada pela Direção da escola é pedir aos professores, principalmente de 5ª a 8ª séries, que unifiquem seus programas de curso e construam programas que possam ser minimamente adotados por outros professores que venham a trabalhar na escola. Os professores que a cada ano são designados para a escola chegam sem conhecer sua nova realidade de trabalho e isso acaba fazendo com que anualmente todo um processo de inserção dos docentes na comunidade escolar tenha que acontecer. No ano de 2002 essa situação foi agravada pela contratação dos professores aprovados em concurso público estadual para o provimento de cargos na rede de ensino, mas é um primeiro momento de dificuldade que superada cria nova possibilidade de trabalho. Espera-se que, com isso, os professores ganhem mais estabilidade na escola e o planejamento seja mais produtivo ano a ano.
	A constante alteração do corpo de professores não é exclusividade da escola VT. Essa é situação a que estão submetidas todas as escola da rede estadual mineira. A contratação de professores aprovados no concurso público de 2001 ainda não supre a carência de profissionais, fazendo com que seja alto o número de designações – contratações temporárias. Também na escola NL, essa realidade se verifica, ainda que em menor grau por contar com um conjunto de professores que estão há mais tempo no magistério e na escola. Isso é o que pudemos verificar na reunião de fevereiro de 2003.
	Sobre os PCN, 23 professores disseram conhecer os documentos em suas respostas ao questionário. Mas perguntados sobre os volumes de que fizeram a leitura onze afirmaram ter lido os volumes de sua área de conhecimento; três leram resumos dos PCN; três deram respostas vagas, como “quase tudo”; sete não responderam a essa pergunta; um disse não lembrar; e apenas um admitiu que não leu nenhum volume. Ao associarmos essa questão àquela em que queríamos saber o ano em que o primeiro contato com os PCN aconteceu, pareceu-nos correta a hipótese de que em grande parte a leitura das orientações para o ensino fundamental deveu-se ao fato de que essa era matéria do concurso público estadual. Tanto que o ano mais citado foi 2001 com nove menções; o ano de 1998 foi citado quatro vezes, 1999 cinco vezes, 2000 duas vezes, 2002 uma vez e cinco professores não responderam a essa pergunta.
	Nas reuniões ocorridas nas escolas VT e NL, em setembro de 2002 e fevereiro de 2003 respectivamente, a maioria dos professores também manifestou que havia lido os volumes referentes a suas áreas de conhecimento. Os motivos para isso são a falta de tempo para leitura de todos os volumes, o interesse mais dirigido a sua disciplina e a influência do concurso que alguns deles haviam prestado.
	A possibilidade de que o contato com os PCN se desse em função das exigências dos concursos públicos já estava indicada desde 1999. Não só vários deles em sistemas estaduais e municipais de ensino incluíam os PCN entre o conhecimento de que o candidato deveria dispor, como também o Decreto nº 3276/1999 (BRASIL, 1999) estabelecia que a formação de professores consideraria a proposta do MEC para uma base comum nacional (TEIXEIRA, 2000, p. 187-188).
	Que a formação dos professores se desse com base nesse conteúdo foi decretado, mas nem todos tiveram garantida a propriedade de exemplares do documento como havia sido prometido. O jornal FOLHA DE S. PAULO (1999) já alertava sobre isso em matéria de 1º de novembro de 1999, tratando de professores da rede paulista de ensino. O MEC, à época, justificou-se alegando que os endereços dos professores estavam incorretos e que enviaria as publicações para as escolas; os professores poderiam ainda solicitar seus volumes ao Ministério diretamente, caso não os recebessem (TEIXEIRA, 2000, p. 217). Quem tentou essa última alternativa também não conseguiu adquirir volumes para si, foi comentário entre professores nas duas escolas de nossa pesquisa durante as dinâmicas sobre os PCN.
	Também na escola VT essa dificuldade apontada pelo jornal paulista se verificou. Dezessete professores disseram não ter volumes próprios; entre os que os possuem, três os receberam em casa e cinco por meio da escola. Na biblioteca da escola há dois exemplares do conjunto dos PCN de 1ª a 4ª séries e um exemplar dos de 5ª a 8ª séries.
	A mesma dificuldade de acesso aos volumes dos PCN foi indicada nas reuniões com os professores das escolas VT e NL. Nesta escola houve inclusive quem formulasse opinião bastante crítica em relação ao processo de elaboração dos PCN, alegando que os professores, maiores responsáveis pela execução do projeto pedagógico segundo os próprios PCN, não foram ouvidos. Suas vozes somam-se às de vários autores, e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), que também consideraram pouco participativo o processo dirigido pelo MEC para a construção dos Parâmetros ( ver ANPED, 1996; AZANHA, s/d; CUNHA, 1996; TEIXEIRA, 2000).
	Sobre o texto dos PCN, no que diz respeito à sua clareza, treze professores o julgaram de fácil compreensão e nove de compreensão regular. Apesar de ter havido quem não respondesse à questão (quatro professores), não houve quem tivesse considerado o texto de difícil compreensão. Nas reuniões em VT e NL essa mesma avaliação sobre o texto dos PCN foi feita. A julgar pela opinião desses professores, as recomendações da ANPED (1996, p. 91) foram levadas em consideração na versão final dos PCN. Além da melhoria na redação em relação à Versão Preliminar (BRASIL, 1995), os volumes dos PCN que chegaram aos professores incorporam em seu texto a preocupação com a necessidade de maiores investimentos na educação para que a qualidade proposta se efetive, como já havia indicado o Parecer da ANPED sobre os PCN (1996). No entanto, permanece o que a ANPED (1996, p. 89-91) tratou como um viés psicologizante identificado por vários analistas na construção da proposta educativa (por exemplo, AZANHA, s/d) e a adoção do “construtivismo” (TEIXEIRA, 2000, p. 182-183).
	Quando as perguntas passaram a tratar propriamente do conteúdo dos PCN o número de respostas válidas girava em torno da metade dos professores. Isso permite que passemos a questionar as condições em que a leitura ou estudo dos documentos aconteceu. E mesmo as respostas que foram dadas às questões sugerem que ainda é necessária uma maior reflexão e debate entre os professores sobre as orientações que os PCN oferecem para o ensino fundamental. Durante as reuniões havidas nas duas escolas da pesquisa com os professores, alguns admitiram que precisariam estudar melhor os documentos em questão.
	Sobre ter havido inovações nos PCN quanto aos conteúdos do ensino fundamental, treze professores disseram que houve pouca, seis julgaram que houve muita, cinco não responderam e dois afirmaram que os documentos do MEC não inovaram em nada. Entre os que crêem que os PCN inovam em relação aos conteúdos, quando pedidos para citar o que julgam ser alguma novidade, onze se referiram aos temas transversais e dez não responderam à questão. Outras perguntas argüíam os professores em relação à sua compreensão do que significa transversalidade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A associação entre as respostas dadas nesses casos permite algumas inferências sobre como os professores têm se apropriado dos PCN.
	Suas respostas sugerem, primeiramente, que os temas transversais e a proposta da transversalidade ficaram como a grande novidade dos PCN. Junto com isso, o desenvolvimento de projetos tem parecido ser a forma de operacionalizar a abordagem dos temas de relevância social dentro das disciplinas. Entende-se nesse caso por projeto o trabalho com um determinado tema, que pode ser escolhido pelo professor individualmente ou por um grupo de docentes, mas sem que isso signifique um trabalho sincronizado; ter surgido de algum fato novo na escola ou no bairro, por exemplo; ou fazer parte da programação da escola, seguindo as datas comemorativas ao longo do ano.
	Reina ainda entre os professores uma certa confusão com relação a esse conjunto de termos que são usados quando se discute uma nova concepção de currículo. Se GIUSTA (2001, p. 29-32) apresenta de forma bastante clara as diferenças entre transversalidade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, talvez a maioria dos professores ainda não tenha tido acesso a essa distinção. E mais, enquanto ARAÚJO (1998) oferece uma elucidativa explicação sobre as várias concepções de transversalidade, o texto dos PCN, principalmente se confrontados com o desenho da estrutura curricular para o ensino fundamental apresentado ao final de cada um de seus volumes, não deixa claro qual a concepção que está utilizando e deixa o professores sem saber propriamente o que significa os temas atravessarem as áreas (TEIXEIRA, 2000, p. 234-250). Essa indefinição pode estar relacionada à contraditória convivência nos PCN de uma lógica fortemente conteudista com a proposta da transversalidade, que só se realiza mais radicalmente numa outra estrutura curricular, com outras condições em termos de recursos humanos e financeiros para o desenvolvimento do processo educativo, diferentes das que temos atualmente em nossas escolas.
	Tanto que outras respostas dos professores ao questionário vão conduzindo nosso entendimento nessa mesma direção. Os professores afirmaram julgar os conteúdos importantes para a formação dos alunos (dezessete responderam sim a essa pergunta). Mas ao citarem quais os conteúdos que julgam importantes referem-se apenas a conteúdos (específicos das disciplinas), até pela relevância dada a esses nos concursos e vestibulares, que compõem parte daqueles que os PCN chamam de “conceituais”, sendo que os documentos do MEC tratam em pé de igualdade os conteúdos conceituais, referentes a fatos e princípios, os conteúdos atitudinais, que envolvem valores, e conteúdos procedimentais, referidos a um certo “saber fazer” (TEIXEIRA, 2000, p. 206).
	Ainda sobre os temas transversais, questionados sobre o que são esses temas propostos pelos PCN, quatorze professores os identificam como relevantes socialmente e que podem e devem estar relacionados à realidade dos alunos. Sobre qual a relação dos temas transversais com as disciplinas, apenas doze professores responderam. Reafirmam a possibilidade dessa relação mas não conseguem explicar como ela acontece. Em outro momento, solicitados a dar um exemplo de trabalho com a transversalidade se referem a algum momento em que o conteúdo ministrado em sua disciplina permite o tratamento de um assunto relevante para os alunos. Fica a impressão que a rotina da aula nunca é alterada, permanece a idéia de que o que orienta o processo educativo é a seqüência dos conteúdos específicos de cada disciplina. E os professores afirmam estar usando os PCN (dezoito responderam sim à pergunta sobre estarem usando os documentos como orientação para seu trabalho); fazem isso ao relacionarem o conteúdo de sua disciplina à realidade, ao usarem o livro didático elaborado em consonância com os Parâmetros ou em “pequenos projetos”, por exemplo.
	Essas opiniões foram manifestadas nas reuniões de setembro de 2002, na mesma escola em que foram aplicados os questionários, e em fevereiro de 2003 na escola NL. As reuniões de planejamento na escola VT, na primeira semana de fevereiro de 2003, confirmam na prática como essa dificuldade de lidar com os conceitos apresentados pelos PCN acontece. Os professores reunidos com os especialistas da escola escolheram alguns temas que serão trabalhados com os alunos ao longo do ano de 2003. Para os alunos de 1ª a 4ª séries e as turmas de 5ª e 6ª séries que funcionam no período da tarde os temas escolhidos estão relacionados às datas comemorativas que acontecem em cada mês letivo. Para os alunos de 5ª a 8ª séries que estudam nos turnos da noite, os temas a serem abordados em cada um dos quatro bimestres do ano são direitos e deveres dos cidadãos, meio ambiente, pluralidade cultural e uma visão crítica da mídia, nesta ordem; para os do turno da manhã são ética, pluralidade cultural, meio ambiente e trabalho e consumo. Essas orientações devem servir para todos os professores e isso representou um momento inicial do planejamento do ano letivo, mas não conseguiram estabelecer como esse trabalho pode acontecer de forma articulada entre eles. Numa das reuniões de planejamento os professores chegaram mesmo a manifestar uma dúvida sobre como deveriam ou poderiam desenvolver conjuntamente esses temas escolhidos, em função das disciplinas de cada um e da seqüência de conteúdos de seus programas de curso. Podemos até mesmo questionar como esses temas serão tratados, já que eles repetem apenas os temas transversais indicados pelos PCN, especialmente no segundo caso, sem fazer a devida adaptação à realidade da escola e dos alunos, como é indicado para o trabalho com esses temas (BRASIL. MEC, 1997, v. 8, p. 30-31; 38-39). Parece que no afã de implementar as orientações dos PCN, sem saber ao certo como, reproduzem o que indica o documento do MEC e correm o risco de perder boas oportunidades de abordar temas relevantes para a formação dos educandos.  A discussão e decisão sobre isso ficou adiada para o “primeiro sábado letivo”, como chamam as reuniões de planejamento que passarão a acontecer aos sábados, uma vez por mês a partir de março de 2003, reunindo todos os professores da escola. Resta saber se essas reuniões serão suficientes para sanar todas as dúvidas deixadas para trás.
	Voltando ao que nos apresentou o questionário respondido pelos professores da escola VT, doze acertaram a pergunta sobre qual é o objetivo maior do ensino fundamental de acordo com os PCN: formar para a cidadania. Esse objetivo sempre vinha associado à idéia de desenvolver capacidade crítica e a consciência no aluno, de formação para a participação, nos termos usados pelos professores em questão aberta onde justificavam sua concordância com o objetivo posto pelos PCN. Nas reuniões essas mesmas opiniões surgiram quando essa questão foi debatida. Parece estar presente entre os professores das duas escolas, pelo menos em seu discurso, a noção de que o ensino fundamental é a fase da escolarização em que os alunos devem estar sendo “educados em valores”, sem prejuízo dos conteúdos próprios das disciplinas que os docentes julgam tão importantes. É freqüente nos questionários e nas reuniões a afirmação de que a formação em valores não deve excluir a aprendizagem dos conteúdos das disciplinas, que são vistos inclusive como condição para o exercício da cidadania. Tanto que entre as habilidades a serem desenvolvidas nos alunos ao longo do ensino fundamental as mais citadas no questionário são a autonomia para o conhecimento, a leitura e a escrita, “raciocínio lógico”, como descritas pelos professores, sempre referidas como condições para a vida em sociedade.
	Postos o objetivo maior do ensino fundamental e as habilidades a serem desenvolvidas, os professores responderam que essa são metas alcançáveis e que dependem principalmente do trabalho do professor, do interesse do aluno e do apoio da família, nesta ordem de maior freqüência. Os professores parecem muito cônscios da sua responsabilidade, principalmente se têm em mente a construção de uma escola democrática. Na perspectiva desse tipo de escola, são os professores que “vivem com a tensão constante de proporcionar um ensino significativo para os jovens, ao mesmo tempo em que transmitem os conhecimentos e habilidades esperados pelas poderosas forças educacionais cujos interesses são tudo, menos democráticos” (APPLE; BEANE, 1997: 31). Os professores vivem sim a tensão entre o que esperam e desejam da educação e a realidade do exercício da sua profissão. E isso é um problema de política educacional.
Alguns trechos extraídos dos PCN mostram o que se exige do professor. Quanto ao ensino de Matemática, por exemplo, o docente deve ser capaz de:
- identificar as principais característica dessa ciência, de seus métodos, de suas ramificações e aplicações;
- conhecer a história de vida dos alunos, sua vivência de aprendizagens fundamentais, seus conhecimentos informais sobre um dado assunto, suas condições sociológicas, psicológicas e culturais;
- ter clareza de suas próprias concepções sobre a Matemática, uma vez que a prática em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e conteúdos de ensino e as formas de avaliação estão intimamente ligadas a essas concepções (BRASIL. MEC, 1997, v. 3, p. 37).

Outro exemplo diz respeito ao que se espera do professor no ensino de atitudes e valores:
(...) Embora muitas vezes o professor não se dê conta estará sempre legitimando determinadas atitudes com seus alunos. Afinal é ele uma referência importante para sua classe. É muito importante que esta dimensão dos conteúdos seja objeto de reflexão e de ensino do professor, para que valores e posturas sejam desenvolvidos tendo em vista o aluno que se tem a intenção de formar (BRASIL. MEC, 1997, v. 4, p. 35).

A abordagem do Tema Transversal meio ambiente “demanda fundamentação em diferentes campos do conhecimento. Assim, tanto as ciências humanas quanto as ciências naturais contribuem para a construção de seus conteúdos” (BRASIL. MEC, 1997, v. 4, p. 45). Situação semelhante ocorre com o tema transversal pluralidade cultural, que deve mobilizar conhecimentos de antropologia, sociologia, estudos populacionais, históricos e geográficos, jurídicos, psicológicos e pedagógicos, o trabalho com diferentes linguagens e fundamentos éticos (BRASIL. MEC, 1997, v. 10, p. 35-49).
Em Arte (BRASIL. MEC, 1997, v. 6, p. 110-111), “a prática da aula é resultante da combinação de vários papéis que o professor pode desempenhar antes, durante e depois de cada aula”. Antes da aula, o professor deve ser:

(...) um pesquisador de fontes de informação, materiais e técnicas; (...) um apreciador de arte, escolhendo obras e artistas a serem estudados; (...) um criador na preparação e na organização da aula e seu espaço; (...) um estudioso da arte, desenvolvendo seu conhecimento artístico; (...) um profissional que trabalha junto com a equipe da escola.

O tema orientação sexual exige do professor um tipo de formação que seja capaz de alterar sua própria conduta, de forma a torná-lo apto a tratar dos conteúdos como orientam os PCN. A formação, nesses termos, compreende a adoção de valores pelo docente e a superação de seus preconceitos, o que requer, além de um compromisso político com a sua função, um processo “quase terapêutico” de reflexão sobre suas experiências particulares e autoconhecimento (BRASIL. MEC, 1997, v. 10, p. 124).
A ANPEd (1996, p. 91) alertava para o fato de que uma das dificuldades que podem ser enfrentadas na implementação dos PCN advém justamente da formação que os professores recebem, considerada inadequada e insuficiente para que dêem cabo da tarefa a eles atribuída. Outra advertência vem da pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas (SIQUEIRA, 1995, p. 6), que subsidiou a elaboração dos Parâmetros. A análise das reformas curriculares realizadas nos estados e municípios de capitais consideradas pela pesquisa revelaram que a reelaboração didática teve que vencer obstáculos justamente no nível da sua concretização nas salas de aula, devido à formação dos professores, que não os capacitava para as novas exigências colocadas pelos currículos.
Além da formação dos professores, suas condições de trabalho também podem ser um dificultador para a realização da qualidade proposta pelos PCN para o ensino fundamental. Não é o caso de apenas reiterar a insuficiência dos salários, mas também é necessário tratar de como a jornada de trabalho é cumprida; da ampliação (ou criação) de um certo número de horas semanais dedicadas ao planejamento da atividade docente dentro da escola, com o conjunto dos professores; de uma permanência maior dentro da escola para atendimento aos alunos. Essas são dificuldades encontradas nas escolas onde é desenvolvida a pesquisa e obstáculos para um planejamento coletivo do trabalho educativo, como foi várias vezes afirmado por professores e equipe escolar nas duas instituições. Esse é, dizemos mais uma vez, um problema de política educacional. A qualidade desejada para a educação, desenvolvida numa escola democrática (APPLE; BEANE, 1997) e que forme para a cidadania, depende de investimentos, em sentido amplo, em recursos humanos.
Finalizamos chamando a atenção para o fato de que, se os valores norteadores propostos para a educação pelos PCN são mesmo aqueles de uma educação democrática, a realização de uma educação que forme para uma cidadania democrática depende de um conjunto de políticas educacionais que afastem os receios que tivemos quando do lançamento pelo MEC de sua proposta para uma base comum nacional. A possibilidade da união de um sistema de avaliação, com um currículo nacional e um mecanismo redistributivo de recursos para a educação era proposta de governo anunciada nas eleições de 1994 (CUNHA, 1995, p. 53-54). Isso também fazia (ou faz) parte de uma certa tendência internacional em termos de política educacional (APPLE, 1995, p. 74; AGUIAR, 1996, p. 507; OLIVEIRA; SOUSA, 1996, p. 150-151). Afastar essa possibilidade e tomar os PCN como uma proposta que respeita a autonomia das escolas e suas diferenças, ao mesmo tempo em que estabelece uma certa meta para a educação que queremos, passível de discussão e debate por todos os segmentos envolvidos no processo educativo, depende de uma política educacional que invista em recursos humanos e materiais condizentes com o que espera da educação brasileira. Vivemos período de grande expectativa em relação a isso.
Nossa pesquisa prossegue durante o ano de 2003 acompanhando o trabalho dos professores das escolas por nós selecionadas. Estaremos observando a aproximação ou o distanciamento entre os discursos e a prática da sala de aula. Estaremos verificando se os professores se apropriam de forma crítica das orientações dos PCN e, autonomamente, as transformam em educação capaz de formar seus alunos segundo os objetivos por eles estabelecidos para o ensino fundamental. Esperamos, com isso, contribuir para a compreensão de mais esse tema envolvido nos debates educacionais.
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