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RESUMO 
 
Às vésperas de completar vinte anos de sua aparição, os PCN 
ainda geram discussões envolvendo recusa, aceitação e 
polêmicas em torno do seu papel de documento direcionador 
dos interesses oficiais acerca da educação formal do país. 
Neste texto, nos detemos sobre a trajetória da implementação 
dos PCN, destacando os impasses, os conflitos e as ações 
então geradas, particularmente no que se refere ao documento 
do ensino médio, entre o final dos anos 1990 e a primeira 
década deste século. 
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ABSTRACT 
 
On the eve of completing twenty years of his appearance, the 
Brazilian National Curriculum Parameters (PCN) still generate 
discussions involving denial, acceptance and controversies 
regarding its adoption as director document the course of 
formal education in the country. In this paper, we stop on the 
path of implementation of PCN between the late 1990s and the 
first decade of this century, highlighting the dilemmas, conflicts 
and actions particularly generated at the reception of high 
school document. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Como se sabe, a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), na 

segunda metade da década de 1990, teve por objetivo inicial nortear os currículos do ensino 

fundamental e médio em todo o território nacional, representando um importante passo no 

projeto, então emergente, de promover uma reordenação na educação nacional depois do 

que se convencionou chamar de década perdida, os anos 1980. 

Às vésperas de completar vinte anos de sua aparição, os PCN ainda geram 

discussões envolvendo recusa, aceitação e polêmicas em torno do seu papel de documento 

direcionador dos interesses oficiais acerca da educação formal do país, fazendo com que 

seja necessária uma reflexão que sistematize a recepção desse documento, visando a 

direcionamentos das políticas educacionais brasileiras. 

Neste texto, nos detemos sobre a trajetória da implementação dos PCN, 

destacando os impasses, os conflitos e as ações então geradas, particularmente no que se 

refere ao documento do ensino médio, nível de ensino da educação formal ainda 

considerado ineficiente na formação adequada de jovens aspirantes ao ensino superior e ao 

mercado de trabalho.  

Acreditamos que uma sistematização da recepção dos PCN entre o final da 

década de 1990 e os primeiros dez anos deste século se faz necessária às vésperas do 

aniversário do segundo decênio do documento, considerando ser a data um importante 

ponto de partida para a reflexão dos novos rumos da política de implementação de um 

documento-base para a educação formal no Brasil. 

 

2 – DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 – Da Constituição de 1988 à Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

articulando um discurso de reconfiguração da educação formal brasileira. 

“A educação básica no Brasil ganhou contornos bastante complexos nos anos 

posteriores à Constituição Federal de 1988” (CURY, 2002, p.170). Assim, aspectos como a 

ampliação do conceito de cidadão, incluindo nesta noção sujeitos anteriormente dela 

excluídos (DUARTE, 2008) e a extensão da educação formal, como um direito, a parcelas 

anteriormente excluídas da escola regular constituíram algumas ações que viriam contribuir 

para uma reconfiguração da Educação Formal em todo o país, com todos os conflitos 

inerentes a esse tipo de mudança. 

No que se refere ao modo como se passou a compreender, na Constituição 

Federal de 1988, a Educação Formal, um novo entendimento, entre os tantos por ela 



 

 

                  

instaurados, viria a interferir de forma mais incisiva na compreensão e configuração das 

instituições formais de ensino nacionais. Trata-se do conceito de Educação Básica, o qual 

foi adotado pela Constituição Federal pressupondo a congregação e a articulação da 

Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Essa mudança, porém, não seria assimilada sem desconfianças ou conflitos e, 

para sua efetivação, os legisladores de então acabariam por se apropriar, sem grandes 

dificuldades, da ideia de que era urgente, para que se alcançassem avanços no país, 

superar os incontestáveis conflitos que impediam a existência de uma conexão entre os 

diferentes níveis de ensino do país.  

Desse modo, como é sabido, esse foi um dos objetivos a serem alcançados pela 

movimentação que culminou na materialização da atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBN), Lei 9.394/96, já que a lei anterior se tornara, com a 

promulgação da Constituição de 1988, “ultrapassada” em muitos aspectos. 

À Lei 9.394/96, caberia não só a regulamentação das novas concepções de 

Educação Formal estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, mas também um papel 

de configurar, sobretudo em termos jurídicos, as condições propícias para a publicação de 

documentos que orientassem, em nível nacional, a adoção de pressupostos teóricos, de 

diretrizes curriculares e de práticas pedagógicas adotadas com a finalidade de materializar, 

no país, a ocorrência de um sistema único de educação básica (CURY, 2002, p. 170). 

Entre os novos entendimentos acerca da educação formal brasileira postos em 

movimento na operacionalização do que fora preconizado pela Constituição de 1988 estava 

a inclusão do Ensino Médio como parte integrante da Educação Básica. Fato que, segundo 

o discurso oficial, viria tornar possíveis estímulos de toda ordem no sentido de oficializar a 

possibilidade de acesso a graus mais altos de instrução para uma população que até então 

era estimulada a concluir – obrigatoriamente – apenas o Ensino Fundamental. Com isso, 

não só a organização, mas também a função do Ensino Médio seriam postas em revista, 

com a finalidade de evidenciar que: 

 

do ponto de vista jurídico, consideradas as três funções clássicas atribuídas ao 
ensino médio: a função propedêutica, a função profissionalizante e a função 
formativa, é essa última que agora, conceitual e legalmente, predomina sobre as 
outras (CURY, 2002, p. 183).  

 

Todo esse contexto de mudança gerou um quadro propício para o acréscimo, 

pelos legisladores oficiais, do adjetivo “novo” ao termo Ensino Médio. Com isso, não só nos 

documentos oficiais, mas também nas campanhas públicas relacionadas a esse nível de 

ensino e, ainda, nos muitos trabalhos acadêmicos que passaram a tratar da etapa final da 

nova Educação Básica, a veiculação da expressão novo Ensino Médio ganhou força país 



 

 

                  

afora. A esse “novo Ensino Médio” seria garantida, segundo suas Bases Legais (BRASIL, 

1999b, p. 05), uma identidade que estava ausente no antigo Segundo Grau. E, para a 

materialização dessa desejada identidade, um primeiro passo seria o redirecionamento de 

suas finalidades, as quais passariam a ser assim definidas:  

  

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 1999b, p. 31-32). 

 

Desse modo, como se percebe, estavam instauradas, ao menos oficialmente, as 

intenções de retirar do Ensino Médio o seu caráter profissionalizante que a LDBN anterior 

– a Lei 5.692/71 – imprimira ao antigo Segundo Grau. Como principal justificativa para a 

adoção dessa nova configuração, usar-se-ia o argumento de que os novos tempos – os 

anos 1990 – teriam criado a necessidade de um outro tipo de formação de nível médio, 

diferente das demandadas pelo contexto que forjara a LDBN anterior: 

 

Nas décadas de [19]60 e [19]70, considerando o nível de desenvolvimento da 
industrialização na América Latina, a política educacional vigente priorizou, como 
finalidade para o Ensino Médio, a formação de especialistas capazes de dominar a 
utilização de maquinarias ou de dirigir processos de produção. Esta tendência levou 
o Brasil, na década de [19]70, a propor a profissionalização compulsória, estratégia 
que também visava a diminuir a pressão da demanda sobre o Ensino Superior. Na 
década de [19]90, enfrentamos um desafio de outra ordem. O volume de 
informações, produzido em decorrência das novas tecnologias, é constantemente 
superado, colocando novos parâmetros para a formação dos cidadãos. Não se trata 
de acumular conhecimentos. A formação do aluno deve ter como alvo principal a 
aquisição de conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de 
utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação (BRASIL, 1999b, 

p. 05) [Grifos do autor]. 
 

Além disso, dois outros fatores serviriam, ainda de acordo com a enunciação 

oficial, para a materialização de uma mudança de perspectiva dos anos finais da nova 

Educação Básica:  

 

as mudanças estruturais que decorrem da chamada “revolução do conhecimento”, 
alterando o modo de organização do trabalho e as relações sociais; e a expansão 
crescente da rede pública, que deverá atender a padrões de qualidade que se 
coadunem com as exigências desta sociedade (BRASIL, 1999b, p. 06). 

 

Estabelecidas as condições legais propícias e postas as justificativas oficiais para 

realização das mencionadas mudanças em relação ao antigo Segundo Grau, seria preciso, 

consequentemente, a criação de toda uma documentação que orientasse a materialização 



 

 

                  

do chamado novo Ensino Médio em termos de organização curricular, de suportes 

conceituais, de abordagens pedagógicas dos conteúdos e da adoção de estratégias 

didáticas adequadas às novas finalidades almejadas. A essa demanda, viriam a atender não 

só um grande número de Leis, Pareceres e Portarias, mas, de modo mais direto, 

documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCN) e uma 

série de documentos oficiais derivados de tais parâmetros. 

Nota-se, portanto, que, ao fazer uso da noção de Educação Básica já 

mencionada, a Constituição Federal de 1988 estava, assim, propondo um entendimento 

para a educação formal no país que dizia respeito ao desejo de maior integração entre suas 

etapas. Assim sendo, com a oficialização de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBN) – Lei 9394/96 –, estavam dadas, aos olhos dos legisladores de 

então, as condições necessárias para a elaboração de textos como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), os quais, por sua vez, buscariam materializar o que orientava 

o artigo 26 da LDB, segundo o qual: 

 

os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base comum a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da clientela (BRASIL, 1999a, p. 28). 

  

A publicação dos PCN, evidentemente, não foi livre de conflitos de ordem 

variada, os quais problematizavam desde os interesses “ocultos” dos Parâmetros, até as 

suas condições de elaboração (ANPEd, 1996). Nesse sentido, contundentes críticas feitas 

por renomados profissionais da educação atuantes no país (Cf. ANPEd, 1996) ganharam 

visibilidade e deram vez a argumentos como o de que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

viriam a serviço da operacionalização de avaliações como a realizada pelo Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) (TEIXEIRA, 2008, p. 12).  

Sendo um dos primeiros resultados mais expressivos da operacionalização dos 

entendimentos acerca da configuração da educação formal no país pós-constituição de 

1988, os PCN constituíram um marco na movimentação que objetivava a reconfiguração da 

educação no Brasil. Isto porque se tratavam de alguns dos primeiros documentos 

destinados a uma diversidade de profissionais atuantes na educação formal, intencionando 

orientar a materialização dos novos conceitos que passariam a sustentar a noção de 

Educação Básica legitimada pela Constituição Federal de 1988. 

Como toda materialização de uma posição oficial em relação à educação, a 

implementação dos PCN não foi (nem vem sendo) pacífica, reunindo, consequentemente, 

grupos pró e grupos contra a sua oficialização: 

 



 

 

                  

O primeiro deles defendia (e defende) a necessidade de se criarem parâmetros 
nacionais, visando garantir um mínimo de qualidade para todas as escolas 
brasileiras. Esse argumento é fruto, entre outros motivos, de avaliações sobre o 
desempenho dos alunos e das disparidades regionais e sócio-econômicas 
demonstradas pelas pesquisas e avaliações sobre essas escolas. A segunda 
posição lança dúvidas sobre a necessidade desses parâmetros, e previne contra os 
riscos políticos e culturais da sua criação, particularmente porque é necessário, 
segundo essa corrente, respeitar a diversidade cultural e a autonomia dos estados, 
municípios ou comunidades, no processo de definição dos seus conteúdos e 
práticas escolares (MARINHO, 2007, p. 171). 

 

Logo, o aparecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais, talvez pelo maior 

alcance em relação às leis e aos decretos específicos que foram publicados para a 

regulação dos novos entendimentos sobre a educação formal, deu visibilidade aos 

estranhamentos, às concordâncias, às discordâncias e às ressonâncias geradas pelas 

compreensões de educação formal que passavam a vigorar no país.  

Concomitante a todo esse processo, instaurou-se toda uma movimentação no 

sentido de buscar reajustar não só o sistema educacional vigente, mas também seus 

documentos reguladores, já que um dos frutos do intenso debate em torno dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais seria a constatação da enorme quantidade de contradições que eles 

apresentavam.  

Logo, à medida que as ressonâncias da discussão sobre os PCN avançavam, 

novos efeitos (em sua maioria não previstos, por isso, tomados como ameaçadores) se 

materializavam e novas ações se faziam necessárias. Instaurava-se, assim, um inevitável 

jogo implicando mudanças de posição, explicação de conceitos, anulação de alguns termos 

ou incorporação de outros. O que caracterizou uma verdadeira luta envolvendo sujeitos 

procedentes de várias posições existentes no processo de reconfiguração da educação 

formal brasileira.  

Assim, apesar de a existência de referenciais curriculares não ser exatamente 

uma novidade para a educação formal do Brasil (CURY, 1996), a oficialização dos PCN 

nesta função apresentara peculiaridades. Entre elas, um destaque necessário deve ser dado 

ao fato de que os debates acerca dos Parâmetros não só precederam sua construção e 

publicação, mas também continuaram após tal momento. E foi exatamente essa 

continuidade desses debates que viria oportunizar a revisão dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, confirmando um dinamismo no processo de operacionalização dos novos 

entendimentos acerca da Educação Básica no país.  

Com isso, além dos PCN de Ensino Fundamental e Médio – publicados, 

respectivamente, em meados e finais da década de 1990 – a educação formal brasileira 

passaria a contar, para além das leis, decretos e portarias que a configuraram como é 

atualmente (e da quantidade de cursos e programas de formação que visavam dar-lhe 

forma), com outros documentos reguladores/orientadores dos pressupostos teóricos, das 



 

 

                  

abordagens metodológicas e das práticas pedagógicas a serem adotados nas instituições 

oficiais de ensino de todo o país.  

Mesmo com esse conturbado contexto de elaboração e publicação, os PCN 

acabaram por se constituir como documentos orientadores para a organização/estruturação 

dos sistemas de ensino existentes no Brasil, não só no que se referia à Educação Básica, 

mas também no que dizia respeito à formação de professores para nela atuarem. No que se 

refere a esse último aspecto, cabe resgatar a importante função desempenhada pelo 

Decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999, no qual se prescrevia, no parágrafo segundo, 

do artigo quinto, que:  

 

as diretrizes curriculares nacionais definidas para formação dos professores devem 
assegurar formação básica comum, distribuída ao longo do curso, tendo como 
referência os parâmetros curriculares nacionais, sem prejuízo de adaptações às 

peculiaridades regionais, estabelecidas pelos sistemas de educação (BRASIL, 
1999c). [Grifos nossos] 

 

No que tange às ações implementadas para configuração dos novos 

entendimentos sobre a Educação Formal do país, esse decreto, portanto, viria a reconhecer 

a formação de professores como locus significativo na operacionalização de ações que 

visariam a materialização da reconfiguração desejada para nova Educação Básica. Em 

consequência disso, dar-se-ia início a uma série de ações que tomariam o professor 

(atuante ou em formação) como principal “parceiro” no projeto de efetivar as metas e 

objetivos da educação formal no país, incluindo, claro, o dito novo Ensino Médio. Assim, as 

discussões em torno da materialização dos PCN e das publicações dele derivadas em 

ações e práticas pedagógicas nas escolas de ensino básico do país passariam a se basear 

numa suposta interlocução entre os desejados parceiros – os professores da educação 

básica, principalmente – e as representações estatais. 

 
2.2.1 – Sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais, sua recepção e seus 

desdobramentos. 

 

Como já afirmado nesse trabalho, a despeito de todo o conflitante contexto em 

que foram oficialmente postulados como documentos reguladores/orientadores da Educação 

Básica, os Parâmetros Curriculares Nacionais, de acordo com as orientações legais 

surgidas após eles, deveriam servir, também de documentos orientadores para a 

configuração da formação de profissionais da educação, em especial dos professores. (Cf. 

BRASIL, 1999c).  

Também como já sabido não era esse o propósito primeiro dos Parâmetros e sim 

o de delimitar as áreas de que viriam a tratar, bem como apresentar uma visão das 



 

 

                  

disciplinas potenciais de cada uma dessas áreas com vistas à materialização das mudanças 

desejadas para a Educação Formal do país, a partir da Constituição de 1988. Tudo isso, 

segundo as próprias orientações oficiais, sempre assumindo uma natureza indicativa e não 

prescritiva, já que caberia “ao leitor entender que o documento [PCN] é [era] de natureza 

indicativa e interpretativa” (BRASIL, 1999b, p. 04). 

No entanto, dado o seu caráter de diretriz, os PCN padeciam de sérios 

problemas quando pensada a sua utilização na formação de professores: eram vagos, 

generalistas, carecendo de explicações mais detalhadas sobre uma série de aspectos, 

termos e conceitos que eles apenas esboçavam.  

Além disso, por serem endereçados a uma pluralidade de leitores potenciais 

(gestores dos Estados, administradores escolares, pedagogos, professores etc), os 

Parâmetros, por um lado, misturavam jargões, termos específicos de muitos campos de 

atuação na educação formal, sem explicá-los; e, por outro, visavam especialistas e 

supunham conhecimentos prévios e informações que seus leitores efetivos não tinham 

(SOARES in. MARCUSCHI e SOARES, 1999, p.119).  

Essas “falhas” terminariam por favorecer, portanto, as argumentações contrárias 

à consideração dos PCN como documentos orientadores na formação de profissionais da 

educação, em especial a dos professores. Era necessário, portanto, um esclarecimento, da 

parte do Ministério da Educação (MEC), sobre o uso e as contribuições dos Parâmetros 

para a formação de professores que atuariam na Educação Básica, buscando evitar que tal 

formação se transformasse, portanto, no principal espaço de oposição e de pura crítica aos 

PCN. 

Dada essa necessidade, uma primeira tentativa de superação das falhas 

identificadas nos PCN foi implementada, oficialmente, entre agosto de 1999 e dezembro do 

ano 2000. Nessa época, o então Ministério da Educação e do Desporto apresentou às 

Secretarias Estaduais de Educação o Programa de Desenvolvimento Profissional 

Continuado – Parâmetros em Ação, propondo um trabalho no sentido de desenvolver uma 

capacitação em serviço dos educadores atuantes na Educação Infantil, Ensino de Jovens e 

Adultos e Ensino Fundamental. Tendo como alguns dos seus objetivos principais “favorecer 

a leitura compartilhada dos Parâmetros Curriculares Nacionais” e “Criar novas 

possibilidades de trabalho para com os alunos” (BRASIL, 1999b, p. 09), essa formação se 

organizava em módulos que compunham mais de 150 (cento e cinquenta) horas de 

atividades. 

No entanto, para os estudiosos do assunto, essa primeira tentativa de melhor 

explicar, para os professores em exercício na Educação Formal, os Parâmetros e suas 

propostas, não alcançou o sucesso almejado. Isto porque ela esbarrou numa série de 



 

 

                  

equívocos e dificuldades, como relatam Mendonça (2009) e também Medeiros e Bezerra 

(2009). Nesses equívocos, incluía-se desde a falta de critérios legítimos para a escolha dos 

coordenadores locais do Programa, passando pela falta de interesse e de tempo dos 

professores atuantes (sobrecarregados por suas atividades docentes internas e externas à 

escola), e culminando com a alegação da falta de apoio do Ministério no que se referia à 

efetivação de uma formação que permitisse alcançar os objetivos almejados pelo Programa 

Parâmetros em Ação. 

Passado algum tempo dessa primeira intenção de aproximação entre PCN e 

professores atuantes, o Ministério da Educação lançou mão, já nos primeiros anos deste 

século, de uma outra proposta que visava dar visibilidade à importância dos PCN para a 

atuação/formação dos atuais e futuros professores da Educação Básica: as Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, mais conhecidas 

como PCN+.  

Publicados no ano de 2002, os PCN+ se mostravam, já de princípio, 

preocupados com o esclarecimento das dúvidas deixadas pelos PCN. Tal preocupação era 

verificada na existência, por exemplo, de considerações gerais e introdutórias, nas quais: 1) 

retomavam-se, com linguagem bastante acessível, explicações sobre a importância do 

papel da escola e do seu projeto político-pedagógico; 2) esclareciam-se muitos dos 

conceitos-chave para o novo entendimento que a Constituição de 1988 e a LDB 9.394/96 

propuseram para a Educação Básica no Brasil; e 3) explicava-se, de forma mais clara, a 

reformulação proposta para o chamado novo Ensino Médio (Cf. BRASIL, 2002). 

Desse modo, em cerca de vinte e duas páginas que iniciavam os volumes 

dedicados às áreas do conhecimento estabelecidas pelos PCN, explicações bastante 

didáticas de conceitos como interdisciplinaridade e competências ganharam novos formatos, 

com exemplificações que procuravam torná-los o mais próximo possível do professor, 

sobretudo do docente em exercício. 

Diferentemente dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCN+ já foram 

produzidos com o visível interesse de estar a serviço da formação de profissionais da 

educação atuantes (e futuros) da Educação Básica, como se percebe em declarações 

como: 

 

este livro é dirigido ao professor, ao coordenador ou dirigente escolar do ensino 
médio e aos responsáveis pelas redes de educação básica e pela formação 
profissional permanente de professores. Além de abrir um diálogo sobre o projeto 
pedagógico escolar e de apoiar o professor em seus trabalhos nas disciplinas, o 
texto traz elementos para a continuidade da formação do profissional docente na 
escola (BRASIL, 2002, p.07). 

  



 

 

                  

Ao conter declarações como a apresentada acima, os PCN+ passavam a 

configurar como exemplo de um dos lados do já comentato paradoxo apontando por Nóvoa 

(1999) no que se refere ao entendimento que a sociedade vem tendo sobre os professores 

na contemporaneidade. Ou seja, os professores passavam, no documento em causa, a ser 

tratados como importantes agentes de mudança nos sitemas de educação formal, em 

oposição ao outro polo do paradoxo que acredita(va) serem os docentes o grande problema 

desse setor. 

Em comum com os PCN, os PCN+ apresentavam a preocupação em insistir no 

caráter orientador desses documentos, procurando retirar, tanto deles quanto da sua 

utilização enquanto objeto de estudo na formação de professores, qualquer noção de 

autoritarismo ou imposição:  

 

esta publicação traz orientações educacionais que, sem qualquer pretensão 
normativa, buscam contribuir para a implementação das reformas educacionais 
definidas pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN, 1996) e 
regulamentadas por Diretrizes do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2002, 
p.07). 

 

Mesmo com a sua melhor aceitação por alguns setores da educação formal 

(como o setor administrativo), e sendo reconhecidos como um avanço em relação aos PCN, 

os PCN+ não passaram ilesos à crítica de estudiosos do assunto. Nesse sentido, um estudo 

crítico a ser destacado foi o realizado por Rojo e Moita Lopes (2004).  

Dividido em doze partes que tratam primeiramente da língua portuguesa e, 

depois, das estrangeiras, esse trabalho apresentou relevantes reflexões sobre temas como 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, o Ensino Médio e sua incorporação na 

Educação Básica e, principalmente, os “desencontros de vozes” (ROJO; MOITA-LOPES, 

2004) que permeavam os PCN e os PCN+.  

Assim, na argumentação que fizeram, no que se referiram à língua portuguesa, 

os autores criticaram as contradições dos documentos, problematizaram as concepções de 

linguagem neles apresentadas, defenderam o que consideraram ser uma noção adequada 

de aprendizagem de línguas e terminaram por sugerir que os PCN e os PCN+ fossem 

repensados, de modo que tornassem as orientações que apresentavam mais adequadas à 

necessidade contemporâneas do ensino de língua materna.   

Uma resposta a esse pedido, mesmo que com dois anos de demora, viria ao final 

da primeira metade desta primeira década do século XXI. Foi quando o Ministério da 

Educação (MEC) deu início ao processo de configuração das Orientações Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, alegando atender a certa demanda que solicitava uma: 

 



 

 

                  

retomada da discussão dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 
não só no sentido de aprofundar a compreensão sobre pontos que mereciam 
esclarecimentos, como também, de apontar e desenvolver indicativos que pudessem 
oferecer alternativas didático- pedagógicas para a organização do trabalho 
pedagógico, a fim de atender às necessidades e às expectativas das escolas e dos 
professores na estruturação do currículo para o ensino médio (BRASIL, 2006, p. 08). 

 

Disponibilizadas no site do Ministério da Educação do Brasil, em 2006, as 

Orientações, não tiveram uma recepção tão recusada e polemizada, sendo consideradas 

por muitos um como avanço em relação aos PCN. Isso, no entanto, não tem livrado as 

Orientações de certas críticas. No grupo das publicações que veem tal documento sob um 

olhar positivo estão os que afirmam ser a sua leitura essencial nos cursos de formação de 

professores da educação básica (Cf.p.ex. GOMES, 2007; VIEIRA, 2008). Já no grupo dos 

que olham para as Orientações com certa desconfiança, despontam trabalhos que chamam 

a atenção para a ausência de uma prescrição específica de conteúdos, para o alinhamento 

teórico-metodológico do texto com os posicionamentos de certos centros de investigação 

localizados em algumas universidades do país de onde vieram os autores do documento 

(Cf.p.ex. NEUHOLD, 2012). De qualquer modo, as Orientações se firmaram como mais um 

documento oficial era publicado e disponibilizado para as escolas e instituições voltadas 

para a formação de professores com o objetivo de “contribuir para o diálogo entre professor 

e escola sobre a prática docente” (BRASIL, 2006, Carta ao professor). 

Cabe destacar, portanto, no que se refere aos documentos mencionados neste 

tópico (PCN, PCN+ e Orientações Curriculares para o Ensino Médio), a instauração de uma 

espécie de fechamento no endereçamento destes, os quais passaram a se dirigir 

praticamente ao professor. Outros sujeitos pedagógicos seriam visados pelos documentos 

em causa, como já comentado, mas, ao professor veio sendo dada uma interessada 

centralidade e, com isso – ao menos ao nível dos documentos reguladores da nova 

Educação Básica – o docente veio sendo transformado numa espécie de parceiro do 

Ministério da Educação na desejada reorganização da Educação Formal, instaurada no 

Brasil desde os anos 1990. 

Como já mencionado, esse professor pelo qual se interessavam os documentos 

acima citados não era apenas o professor em exercício, mas, também aquele que estivesse 

se preparando para o ingresso na docência na Educação Básica. Nesse sentido, como já 

comentado, fundamental foi a publicação do já mencionado Decreto nº 3.276, de 6 de 

dezembro de 1999, que orientava que a formação de professores deveria ter como 

referência dos Parâmetros Curriculares. Isto porque, para o contexto de então, estavam 

dadas as prerrogativas legais para estender a vontade de mudança da Educação Formal 

também ao nível superior, alegando que, com isso, estar-se-ia buscando uma formação de 



 

 

                  

professores coerente com as transformações demandados pelos novos entedimento acerca 

da educação formal no país.  

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Passadas quase duas décadas da publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, não há dúvidas do seu duplo papel de, a um só tempo, difundir os princípios da 

reforma curricular e da educação formal no país desde os anos 1990 e orientar o professor 

na busca de novas abordagens e metodologias a serem implementadas em sala de aula.  

Uma análise detida sobre a recepção dos PCN, como feita neste texto, aponta o 

aspecto móvel típico das políticas públicas e de sua implementação em uma sociedade 

atravessada por uma série de dificuldades como a brasileira, evidenciando recuos 

estratégicos, avanços necessários e polêmicas perenes. Ter clareza desse percurso da 

política de instauração de um documento-base para a educação formal brasileira constitui 

um ponto de partida não só para avaliar as ações e reverberações da política educacional 

brasileira, mas também para (re)direcioná-la de modo a superar os desafios já impostos. É 

nesse sentido que esta reflexão almeja contribuir para as discussões contemporâneas 

acerca dos impasses e desafios das Políticas de Educação deste país. 
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