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Infante é todo aquele que não fala tudo, 
não pensa tudo, não sabe tudo.  Aquele 
que, como Heráclito, Sócrates, Rancière 
e Deleuze, não pensa o que todo mundo 
pensa, não sabe o que todo mundo sabe, 
não fala o que todo mundo fala. Aquele 
que não pensa o que já foi pensado, o 
que "há de pensar". É aquele que pensa 
de novo e faz pensar de novo. Cada vez 
pela primeira vez...  "Nossa" história 
está inacabada. A experiência está 
aberta. Nessa mesma medida somos 
seres de linguagem, de história, de 
experiências. E de infância. 
 

WALTER KOHAN 
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Resumo 
 
 

A instituição escolar, comprometida com a produção e transmissão de conhecimentos, tem 
revelado cada vez mais uma outra face de seu compromisso: o compromisso de formar 
pessoas, produzir certos tipos de subjetividades. É nesse contexto de produção de 
subjetividades que a criança se insere, tornando-se alvo de expectativas; expectativas essas 
edificadas com base nas exigências do mundo globalizado e pautadas nos discursos de saberes 
específicos em torno da infância, provenientes do campo científico. O objetivo deste trabalho 
é analisar o discurso dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para os quatro primeiros 
anos do Ensino Fundamental, buscando ali encontrar concepções e idéias sobre o sujeito-
infância. Considerando o discurso enquanto fenômeno ideológico, em que a palavra passa a 
ser a "arena" onde se confrontam valores contraditórios, segundo o pensamento bakhtiniano, 
pretende-se destacar as vozes subjacentes ao discurso analisado, no tocante ao que revela 
sobre a criança. Enunciações como: "formar crianças para o mundo do trabalho, para o 
exercício da cidadania", dentre outras, reveladas no discurso pedagógico instituído, são 
concebidas no seu sentido universalizador e normatizador, passando a ser criticamente 
questionadas.  A investigação acerca das concepções de infância explícitas e implícitas no 
discurso dos PCNs, cujo porta-voz tem sido a escola, serve, então, como ponto de partida para 
uma série de outros estudos e reflexões que pretendam abrir caminhos para a efetivação de 
processos educativos viabilizadores de manifestações singulares por parte do sujeito-criança. 
 
 
 
Palavras-chave: Concepção de infância; discurso dos Parâmetros Curriculares Nacionais; 
produção de subjetividades.  
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Abstract 
 
 

The  educational institution, committed to the production and transmission of knowledge, has 
increasingly revealed a specific dimension of that commitment, which is to form people and 
to produce certain kinds of subjectivity. The child is involved in a context of subjectivity 
production  becoming the object of expectations; expectations arising from the demands of a 
globalized world, and based upon a discourse of specialized fields of scientific knowledge 
relative to childhood. The purpose of the present work is to analyse the discourse found in the 
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (National Curriculum Guidelines) as concerns the 
first four years of Elementary education, trying to disclose its ideas and conceptions about the 
subject-child. Conceiving this discourse as an ideological phenomenon in which the word 
becomes the central stage where contradictory values are confronted, according to Bakhtin 
thinking, the analysis constitutes an effort to point out the voices which supply its basis, in 
what it reveals about the child. Assertions such as “preparing children for the working 
market,” or for “exercising their citizenship”, among others which can be found in the 
institutionalized pedagogical discourse, are stated in a universalized and normative sense, and 
have become the object of doubt and criticism. The investigation on the implicit and explicit 
conceptions about childhood as revealed in the PCNs,  whose spokesperson has been the 
school, serves as the starting point for a series of other studies and reflections intended to pave 
the way for the implementation of educational processes which allow for singular 
manifestations of the subject-child. 
 
Key words: concepts of childhood;  discourse of  the National Curriculum Guidelines; 
production of subjectivity.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introdução 
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A questão que aqui serviu como ponto desencadeador de busca de conhecimentos 

provém de um determinado percurso no campo da educação escolar destinada às crianças dos 

quatro primeiros anos do Ensino Fundamental (antigo ensino de primeiro grau).  A 

experiência como educadora na rede pública de ensino serviu como oportunidade de 

observação de como as crianças se portam diante do que delas é esperado.  Cada uma, 

segundo a sua própria subjetividade, responde aos ideais instituídos — veiculados na prática 

cotidiana do professor — de maneira bastante peculiar.  Dentre as manifestações subjetivas 

observadas, as que mais se destacam tornando-se objeto de inúmeras pesquisas, são: a evasão 

escolar, a indisciplina, inadaptações ao sistema escolar, dificuldades de aprendizagem e 

repetência.  Não é raro ouvirmos professores lamentando em torno de tais manifestações por 

parte de seus alunos.  Percebe-se, aí, a dissonância entre o que se espera de um aluno e o que 

acontece na realidade. 

A respeito das expectativas em torno da criança que se insere no espaço escolar, 

estas não só se referem ao aspecto da apreensão de conteúdos obrigatórios, como dizem 

respeito ao campo da “conduta” e das atitudes dos alunos no referido espaço.  Cada vez 

mais a escola, comprometida com a produção e transmissão de conhecimentos, tem mostrado 

uma outra face de seu compromisso: o compromisso de formar e de produzir certos tipos de 

subjetividades.  Vale salientar que é nesse contexto de produção de subjetividades que a 

criança se insere, tornando-se alvo de expectativas, as quais se fundam nas exigências de 

instâncias ligadas à lógica do mercado e nos discursos de saberes específicos em torno da 

infância, provenientes do campo científico.  Sendo assim, o campo da educação 

sistematizada, legitimado no seio da sociedade, busca saber sobre o sujeito criança por meio 

dos saberes científicos, formulando ideais de alunos convertidos em expectativas que 

terminam por serem oficializadas e disseminadas em grande escala — é o caso das Leis do 

Ensino e dos Parâmetros Curriculares Nacionais organizados pelo Ministério da Educação. 

Partindo desse raciocínio, torna-se pertinente a análise do discurso dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) — destinados aos quatro primeiros anos do 
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Ensino Fundamental — no sentido de investigar as concepções de infância que ali possam 

estar implícitas ou explícitas, bem como as expectativas em torno da criança na sua condição 

de aluno. Os PCNs são documentos formulados para subsidiar a prática do professor no 

processo de ensino e aprendizagem.  Cabe informar que os referidos parâmetros foram 

divulgados em caráter nacional para servirem como referenciais principalmente no âmbito 

do ensino público, para o qual foi organizada toda uma estrutura de distribuição dos 

documentos destinados aos professores em exercício de sala de aula.  No que se refere à 

capacitação dos referidos professores, esta ficou sob a responsabilidade das Secretarias de 

Educação de cada Estado da União. 

A análise do discurso dos PCNs partirá do pressuposto de que todo discurso traz 

em si componentes ideológicos, sendo composto por palavras (alheias), as quais são 

concebidas, segundo Bakhtin (1995), enquanto arena onde se confrontam valores 

contraditórios.  Considerando, também, que todo discurso é dialogicamente constituído, 

portanto polifônico, conforme o pensamento bakhtiniano, faz-se necessário destacar as vozes 

subjacentes ao discurso em questão, no tocante ao que ele revela sobre a criança.  Porém, 

antes de efetuarmos o processo de análise, precisamos fazer um trabalho reflexivo em torno 

do objeto de pesquisa, para efeito de delineamento de questões que consideramos 

imprescindíveis de serem abordadas. 

Se o objetivo deste trabalho consiste na tentativa de análise do discurso dos 

PCNs, no que eles revelam (de forma explícita ou implícita) acerca da infância ou de seu 

sujeito (a criança), consideramos importante resgatar no pensamento filosófico idéias a 

respeito da criança que, de certa forma, se articulam com questões de caráter educacional.  

Ao lado deste trabalho de resgate, é conveniente que tracemos um percurso pela história da 

educação brasileira, tentando aí situar a criança, levando em consideração que é no contexto 

dessa história que surgem as reformas educacionais e propostas curriculares destinadas à 

educação da criança.  Reconhecendo que os PCNs se constituem enquanto proposta no 

campo dos assuntos curriculares e, sobretudo, é o cenário de nossa investigação (cenário 
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esse que comporta discursos sobre a criança submetida à educação sistemática), 

consideramos de extrema importância, a apresentação do referido documento bem como 

discussões a respeito de suas origens. 

Sendo assim, este trabalho passa a ser composto de três capítulos.  O primeiro 

capítulo tratará de abordar a infância em três dimensões, a saber: a dimensão filosófica, a 

dimensão histórica no campo da educação brasileira e a dimensão dos saberes que permeiam 

o processo educativo. 

Abordar a infância partindo do campo filosófico torna-se pertinente pelo fato de 

que a própria educação escolar da criança fundamenta-se na filosofia.  Isto é notório quando 

buscamos as raízes das tendências pedagógicas em seus respectivos contextos de 

viabilização.  O resgate do pensamento filosófico aqui, neste trabalho, não pretende 

aprofundar as idéias de filósofos;  pretende, por sua vez, apresentar os principais 

pensamentos em torno da infância desde a antigüidade até o período do pós-modernismo. 

Sobre a infância na dimensão histórica da educação brasileira, faremos um 

esforço em destacar a situação da criança em cada contexto, conforme o que nos é possível, a 

partir das informações disponíveis na historiografia da educação.  Em cada contexto 

histórico (englobando questões políticas, sociais e econômicas) pode-se verificar tendências 

pedagógicas predominantes (com fundamentos filosóficos) articuladas a saberes específicos 

em torno da criança e do processo de ensino e aprendizagem, incluindo a dimensão dos 

saberes envolvidos na educação escolar de crianças, destacando os saberes “psi”, os quais 

percebemos sua influência marcante na edificação de propostas pedagógicas e, sobretudo, no 

processo de transformação da criança em aluno. 

O segundo capítulo deste trabalho está dividido em duas partes: a primeira delas 

é de caráter descritivo na qual será apresentada a estrutura dos PCNs, no que diz respeito a 

seus fundamentos, princípios, objetivos e apresentação de áreas de conhecimento e temas 

transversais; a segunda parte pretende mostrar as lutas, os conflitos, subjacentes ao processo 
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de elaboração dos PCNs, buscando, também, investigar os motivos (ocultos no discurso) que 

originaram a “necessidade” de sua criação. 

Para finalizar, teremos um terceiro capítulo no qual, em princípio, será 

justificada a adoção de uma análise baseada em princípios bakhtinianos estabelecendo um 

diálogo com a visão foucaultiana.  Este capítulo se constitui na análise do discurso dos 

PCNs, de onde extraímos segmentos discursivos que revelam algo sobre a infância ou sobre a 

criança na sua condição de aluno.  Estabelecemos dois aspectos a serem observados: os 

discursos que dizem respeito ao que se espera da criança e os discursos que se referem 

diretamente à infância ou à criança revelando uma concepção, idéia ou noção enquanto a 

descreve. 

No tocante ao referencial teórico adotado, diríamos que trabalhamos com 

referenciais específicos para cada capítulo e suas partes, porém em um eixo fundamentado 

no diálogo entre autores da perspectiva sócio-histórica e autores ligados ao pensamento 

foucaultiano, dos quais nos aproximaremos no percurso deste trabalho.  Este diálogo é fruto 

de um processo de construção do conhecimento vivenciado na nossa trajetória de estudos no 

próprio período do Mestrado, o qual nos possibilitou estabelecer articulações entre teorias 

abordadas nas disciplinas cursadas — principalmente nas disciplinas relacionadas à Análise 

do Discurso (com enfoque em Bakhtin), à subjetividade (na perspectiva sócio-histórica e 

foucaultiana com referências à Deleuze e Guattari) e à infância no contexto da história do 

Brasil;  disciplinas essas ministradas pelos professores doutores, Rosângela Francischini, 

Magda Dimenstein e Herculano Campos, respectivamente, os quais compõem o corpo 

docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRN. 

O leitor há de perceber a predominância de um “nós” em todo o percurso escrito 

deste trabalho. Esse “nós” não está somente na “letra impressa”; ele está desde a escolha do 

objeto de investigação, passando pela construção do conhecimento em torno deste e pelas 

inferências, culminando num produto inacabado que é a dissertação.  Esse “nós” diz respeito 

ao “outro” sempre presente no nascimento de um discurso, na ressignificação de uma idéia e 



 14

na construção de saberes.  Contudo, vale dizer que no contexto desse “nós” cabe a 

possibilidade de uma certa autoria.  Na verdade este é um trabalho “nosso”, considerando aí 

a minha implicação. 
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Capítulo I 

 

Considerações sobre a infância 

 
 

A decisão de iniciarmos nossos estudos pelo viés histórico-filosófico acerca      

das concepções e idéias sobre a infância ocorreu por considerá-lo de extrema validade no que 

se refere à elaboração de questões e fundamentação de reflexões indispensáveis à nossa 

construção de conhecimentos em torno do tema proposto.  Acreditamos que a filosofia que, 

em dados momentos, se debruça sobre o que é da ordem do infantil, muito nos auxiliará na 

compreensão da idéia de infância enquanto atributo cultural e não natural, conforme 

Wartofsky (1999), considerando a historicidade de seu conceito e a diversidade de 

pensamentos que, de certa forma, fazem eco no campo das práticas educacionais.  É na 

articulação entre o pensamento filosófico e o histórico que traçaremos um percurso 

panorâmico, com certa modéstia — por isso o denominamos de esboço — no qual tentaremos 

desenvolver uma linha de raciocínio que nos dê suporte ao nosso objetivo principal, qual seja, 

o de investigar as concepções de infância  no discurso dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

destacando o que nelas há de ideológico.  Para isto, necessitaremos situar o pensamento 

filosófico na história, com suas nuanças econômicas, políticas e sociais, em que as 

representações e idéias de infância se fundam e passam a compor o campo dos saberes 

específicos que, por sua vez, passam a encarar o sujeito criança como objeto de investigação, 

destacando aqui, o que nos dizem Melo Neto e Martinez (1998): “os saberes específicos se 

nutrem, de alguma forma, das representações, assim como estas se aproveitam de elementos 

provenientes de estudos sistemáticos” (p.72). 

Bem sabemos que, na atualidade, as crianças têm se tornado alvo de preocupações 

tanto no campo das pesquisas acadêmicas, quanto no domínio das instituições — 
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educacionais, de saúde, e jurídicas — que representam o campo das práticas e políticas 

sociais, como também nos discursos que circulam nas diversas esferas das relações sociais em 

seu cotidiano.  As referidas preocupações não surgem por obra do acaso, pois possuem íntima 

relação com os processos sócio-históricos.  Passar pela filosofia imersa no histórico — e 

enquanto constituinte da história — destacando o lugar da infância no seu percurso, muito nos 

ajudará a situar a criança no contexto do pensamento filosófico ocidental, bem como nos 

auxiliará na compreensão de certas concepções presentes na realidade educacional brasileira 

em suas raízes e heranças.  Além disso, é importante enfatizar que a educação escolar da 

criança está calcada em fundamentos filosóficos que tecem as tendências pedagógicas 

adotadas ao longo da história da educação, influenciando na maneira de se portar do aluno e 

do professor no processo educativo e nos discursos das Leis de Diretrizes e Parâmetros para o 

ensino.  Eis a importância do resgate da infância no campo da filosofia, uma vez que a 

Pedagogia está intimamente ligada à “condução” das crianças e jovens desde a antigüidade e 

que as reflexões filosóficas sobre o conhecimento se ligaram à formação do homem e à 

educação da criança, numa esfera que abrange o universo da subjetividade.  

 

 

1. Infância: Um esboço histórico no campo do pensamento filosófico 

 
 

Se a noção de infância não é, portanto, nenhuma categoria dita natural, mas é, sim, 
profundamente histórica, cabe porém ressaltar que entre pensamento filosófico e 
infância as ligações são estreitas e tão antigas como a própria filosofia, o que não 
invalida a historicidade nem da noção de infância nem dessa estranha disciplina 
que ninguém consegue definir direito, a filosofia.   

Jeanne Marie Gagnebin1

                                                           
1 Trecho extraído do texto: "Infância e pensamento" (In: Ghiraldelli Jr., P. (1997) Infância, escola e 

modernidade.  São Paulo: Cortez). 
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A infância é um objeto de estudo recente tanto no que se refere ao campo da 

pesquisa histórica, quanto no que concerne às reflexões filosóficas em torno dos estudos e 

concepções que abordam o tema.  Com isto, não queremos dizer que a criança não tenha sido 

pensada desde os tempos de Platão e Aristóteles; tampouco que ela não apareça em relatos e 

textos antigos.  Aliás, segundo Kennedy (2000), “a criança entra pela primeira vez no tempo 

ocidental na teoria platônico-aristotélica do eu tríplice e suas vicissitudes” (p.79).  Tal teoria 

pressupõe um certo desequilíbrio entre o apetite, a vontade e a razão, próprio da condição da 

criança.  Para Platão, a criança carece da razão, sendo, portanto, modelo do apetite indomado 

e da vontade sem controle.  Esse raciocínio passa a ser mais trabalhado por Aristóteles, que 

vai abordar a “natureza” apetitiva da criança enquanto algo que resulta na e da falta de 

capacidade de escolha, ou melhor, falta de habilidade para engajar-se em uma ação dirigida 

para determinada finalidade.  Possuindo a criança um eu tríplice em desequilíbrio, segundo 

essa visão, seria necessário uma educação como treinamento e como instrução, tendo em vista 

um dado equilíbrio ou a harmonia desse eu tríplice.  Somente assim, a criança poderia ser 

convertida em um humano adulto — entendendo-se aqui este humano como adulto do sexo 

masculino, regido pela razão e nascido livre — capaz de fazer escolhas e de agir moralmente.  

Isto quer dizer que nem todos poderiam tornar-se um humano adulto, pois de fora ficariam as 

mulheres, as crianças do sexo feminino e quem fosse filho de escravos, independentemente de 

sexo.  O ideal da educação grega ateniense era, portanto, formar o homem das classes 

dirigentes.2

                                                           
2 A formação do cidadão era vista como tarefa fundamental para uma possível transformação na sociedade.  A 

Filosofia torna-se um instrumento de educação na mão dos sofistas (sábios) que iam de cidade em cidade com 
o objetivo de transmitir aos filhos dos cidadãos uma educação que lhes garantisse sucesso na vida pública e 
política.  Transmitiam conhecimentos variados, ensinavam a retórica e a arte de argumentar, indispensáveis à 
formação do homem adulto, o cidadão.  Os sofistas foram, pode-se dizer, os primeiros pedagogos.  
Acreditavam que a “natureza humana” podia ser moldada ao se transmitir maneiras de comportamento.  Surge 
aí a ênfase no indivíduo que molda e que é moldado pela cultura e pelas convenções humanas.  Eram sofistas: 
Protágoras, Górgias, Hipias, Crítias e Aritifonte. 
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Seguindo um pouco mais no tempo, mais precisamente à Idade Média, deparamo-

nos com uma imagem de infância constituída a partir do conceito de pecado original, segundo 

Santo Agostinho (entre os séculos IV e V) que pressupunha uma “natureza” corrompida dos 

pequenos, a qual deveria ser combatida para que se tornassem adultos bons e merecedores do 

perdão divino.  Assim, este pensamento sustentava a idéia de que a criança trazia o pecado 

original mesmo antes de vir à luz, representando, portanto, a condenação da humanidade, 

como uma espécie de predestinação.  Destacamos aqui o pensamento de Santo Agostinho por 

este ter sido um elo decisivo no encontro da filosofia grega com o cristianismo, de cujo enlace 

brotaram pensamentos teológicos que se fizeram importantes na construção da idéia de 

infância. A menção da vertente teológica tem a ver com o que Ariès (1981) nos informa sobre 

as influências da Igreja na forma de se encarar a infância.  Para o historiador, a Igreja foi a 

primeira instituição responsável pela educação de crianças no mundo ocidental.  Além disso, 

ele acrescenta que as idéias teológicas foram responsáveis, por um tempo considerável, pela 

produção de idéias em torno do homem e suas relações com o universo e com Deus.3  

Instituindo o batismo para a salvação das crianças e a confissão para a absolvição dos 

homens, Santo Agostinho acreditava que estes eram os únicos caminhos para a purificação da 

alma, confirmando, assim, a autoridade da Igreja enquanto instituição delegada por Deus.  A 

Igreja passou a enfrentar opositores que colocavam em questão a sua santidade e seus 

sacramentos, além do enfrentamento com os inimigos do Estado que a protegia, na época.  

Em pleno processo de difusão do feudalismo a Igreja passa a consolidar seu poder, 

assujeitando o maior número possível de fiéis, desde o seu nascimento, à doutrina do pecado 

original.  Em Badinter (1985) observam-se as justificativas de Santo Agostinho — com 

relação ao uso de varas, palmatórias e ameaças — que se utilizava da palavra educar para 

consertar, ou melhor, endireitar o que era considerado torto.  Somente no século XII é que 

                                                           
3 A igreja teve um papel crucial durante o período feudal no sentido de produzir, veicular e manter idéias e na 

estruturação social da época.  Como grande proprietária de terras e no ápice do poder econômico, graças a 
doações, esmolas, isenção de impostos (pagamento de tributos por aqueles que almejavam a salvação da alma), 
a Igreja também detinha o monopólio do saber, além de expressar-se nas idéias e princípios jurídicos, políticos, 
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São Tomás de Aquino vai questionar a situação da criança (nascida do pecado) que viesse a 

falecer antes de ser batizada.  Iria a criança para o inferno ou teria a graça de ver a face de 

Deus?  Recorrendo às próprias palavras de Santo Agostinho, vemos que este buscou mostrar 

que toda criança é fruto do pecado, mas que não pode ser culpada por não ter sido batizada.  

Morrendo sem batismo, deveria ser julgada pela sua inocência mediante o não recebimento 

dos sacramentos, mas não em relação ao pecado original.  Sendo assim, a criança ficaria 

próxima de Deus, porém jamais teria a oportunidade de ver a sua face. 

A filosofia antiga, sem dúvida, teve uma certa influência na formação das noções 

de infância, principalmente quando vinculou a questão do conhecimento à educação e a 

educação à criança.  Mesmo reconhecendo tal influência, a noção de infância propriamente 

dita, seguindo Ariès (ibid) é essencialmente moderna, pois mesmo na sociedade medieval 

ainda não havia o sentimento de infância, no sentido de consciência compartilhada da 

particularidade infantil.  É conveniente destacar que a idéia moderna de infância surge por 

volta do período renascentista, no auge das Reformas religiosas, abrangendo o tempo da 

revolução cartesiana, perdurando até o período iluminista (tendo as Revoluções Francesa e 

Industrial como marcos históricos que merecem destaque). 

Segundo Matos (1993), tanto Platão quanto Descartes (1596-1650) — este, 

filósofo racionalista da Idade Moderna — vêem na condição humana um certo escândalo: 

para Platão, que o homem esteja no mundo e para Descartes, que o homem comece por ser 

criança.  O filósofo racionalista entende que por termos sido crianças, passamos muito tempo 

de nossas vidas sob o governo de apetites, do corpo e da cultura, sendo que, por esse motivo, 

ao nos tornarmos adultos, não conseguimos ter juízos tão puros e sólidos.  O fato de 

nascermos crianças nos condena a uma espécie de aprisionamento da alma.  Em Descartes, a 

infância seria um estado originário de valor histórico, em que a razão encontra-se recalcada.  

A respeito disso, acrescenta Ghiraldelli Jr. (1997) que, nesse pensamento, não seria pela 

história que o homem abandona a condição infantil e chega à idade adulta, mas sim por meio 

                                                                                                                                                                                     
éticos e morais.  Com o monopólio do saber, controlava o conhecimento, por um lado, e produzia-o, por outro.  
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das meditações, pelo ato filosófico.  Assim, a razão passaria a habitar o campo da 

subjetividade, num encontro com a verdade.  Por lhes faltar razão, as crianças, em Descartes, 

não seriam dignas de confiança, pois a sua natureza estaria voltada para o prazer, o instinto e a 

desordem, como marcas de sua selvageria.  Daí a necessidade de submetê-las à obediência, 

forçando-as à razão.  Essa visão negativa da infância também se faz presente em Locke,4 no 

sentido de que a criança é criatura frágil, carente de razão e necessitada de controle 

pedagógico.  Para ele, a educação é a via pela qual se distinguem as classes elevadas das 

inferiores, sendo, portanto, o maior patrimônio a ser deixado para os filhos, a virtude, a 

sabedoria, as boas maneiras e a instrução. 

Cabe abrirmos parênteses para apresentarmos algo das idéias de Comenius (1592-

1670), o autor da Didactica Magna, cujo pensamento antecipa aspectos característicos da 

pedagogia moderna — o poder da razão, a perfectibilidade da natureza humana, a instrução 

por conta do Estado e para todos.  A didática, em Comenius, é vista como ciência sistemática, 

através da qual todas as crianças e, conseqüentemente, todas as pessoas deveriam ser 

educadas.  Na sua lógica, as escolas eram uma espécie de "espantalhos das crianças" na sua 

incapacidade de criar métodos atraentes.  Ele via na didática a possibilidade de apreensão de 

conhecimento e de realização plena da humanidade das crianças.  No que se refere ao ensino 

moral, Comenius defendia que as crianças deveriam ser educadas sobretudo  para  a  caridade,  

                                                                                                                                                                                     
Toda a vida intelectual da época ficou subordinada à Igreja. 

4 Na verdade, Locke (1632-1704), em seu empirismo, se posicionou contra o racionalismo cartesiano e contra o 
inatismo. Suas idéias de educação se colocaram como terreno fértil para a afirmação da burguesia enquanto 
classe emergente.  Porém não convém que as coloquemos como resposta à necessidade de afirmação desta 
classe social, concordando com o que nos diz Bujes (2002).  Locke formulou suas idéias no período de 
transição entre o Racionalismo e o Iluminismo. 
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além de aprenderem a domar suas paixões, habituando-se a serem guiadas pela razão e a se 

portarem de forma comedida e educada.  

Para Carlota Boto (2002) a criança que Comenius pretendia formar na escola seria 

"a criança que deixara de sê-lo para tornar-se aluno, o qual, por si, era o rascunho do adulto 

em formação";  ela indica que as idéias do filósofo seriam, portanto, o prenúncio da gênese do 

conceito moderno da criança bem educada, "a criança cortês". 

Referindo-nos já ao período iluminista,5 por volta de 1764, a opinião pública 

francesa, segundo Ariès (ibid.), passa a se posicionar contra a disciplina e o açoite praticados 

nos colégios utilizados como justificativa para o pecado original. É justamente por volta dessa 

época que os discursos sobre o pecado original começam a se confrontar com a idéia de 

inocência original, ou a inocência do batismo.  Bem antes desta época, Locke já desconfiava 

da eficácia da punição  física  em  relação  à  educação  de  crianças.  Segundo Ghiraldelli 

(ibid.), o empirista inglês se esmerou em detalhar formas para o bom uso do açoite.    O  autor  

acrescenta,  ainda, que foi justamente nos anos mil e setecentos (século XVIII) que se 

intensificou o trabalho de elaboração de uma noção de infância a qual colaborou com a 

secundarização do castigo corporal. 

Durante o século XVIII, o ideal iluminista de emancipação — que colocava a 

razão e o saber como dispositivos em favor da autonomia do homem — circulava no âmbito 

das reflexões filosóficas da época.  O referido ideal, sem sombra de dúvidas, não deixa de ser 

herdeiro dos pensamentos e reflexões da filosofia grega, principalmente das idéias de Platão e 

de Aristóteles.   Vale  acrescentar  que  a  filosofia  antiga introduzida no  ocidente,  graças  ao  

                                                           
5 Período em que ocorreu a Revolução Industrial (1760), e a formação do proletariado com a consolidação do 

capitalismo industrial.  Luís XVI é derrotado durante a Revolução Francesa.  O iluminismo visava combater o 
absolutismo, a influência da Igreja e da tradição, considerando a razão como passaporte para a sabedoria. 
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esforço de tradução dos árabes e ao trabalho de resgate de Santo Agostinho,6 como vimos, 

traz no seu arcabouço de idéias, reflexões acerca do que é ser adulto e do que é ser criança, 

além de reflexões que pressupunham a influência do conhecimento na formação do cidadão.  

Sobre o ideal de emancipação, conforme Figueiredo (2000), este chegou a ser problematizado, 

de certa maneira, pelo filósofo iluminista Immanuel Kant.7

 
 

Para Kant, a soberania do sujeito, sua autonomia, é uma tarefa supremamente desejável — é a 
meta de todo esforço ético — e ainda possível, mas é sempre muito problemática porque as 
necessidades, os desejos e os impulsos nunca poderão ser definitivamente sossegados pela razão.  
(p.34). 

 
 

 
Vemos, neste pensamento de Kant, um esforço de cunho crítico, tipicamente 

filosófico, questionador, que poderíamos concebê-lo, digamos, como um movimento contra-

discursivo, não no sentido de total oposição, porém, um esforço de pôr em dúvida o que está 

posto como regra, como verdade inquestionável, no plano da naturalização dos discursos que 

pregavam a primazia da razão como ideal iluminista — o qual termina por excluir tudo o que 

viesse ameaçar o império das luzes, sendo a infância, a nosso ver, um dos protótipos desta 

ameaça e, portanto, excluída.  

Apesar desta tendência à exclusão da infância ameaçadora — como marca de 

selvageria e desordem — mesmo na Idade Moderna, é com a publicação do Emílio (em 1762) 

que  Rousseau torna-se uma figura paradigmática no que diz respeito  ao  nascimento de  uma  

                                                           
6 Informação colhida em ocasião de um seminário: Subjetividade na Psicologia Moderna, promovido pelo 

Núcleo de Estudos Sócio-Culturais da Infância e Adolescência (NESCIA, PPgPsi/UFRN) em 31/10/2003, na 
UFRN, proferido pelo professor Edvaldo José Bortoleto, professor do Departamento de Filosofia da UNIMEP 
de Piracicaba - SP.  Segundo o professor, Santo Agostinho tanto resgatou o pensamento de Platão quanto 
enfatizou os escritos de Paulo (cartas às igrejas no Novo Testamento), os quais configurariam uma espécie de 
“DNA” do que seria traço constitutivo do mundo cristão. 

7 Introduzimos Kant, não obedecendo a ordem cronológica na história das idéias, somente para ilustrar um 
contraponto existente no universo do pensamento iluminista. Na verdade, Kant é contemporâneo de Rousseau, 
de quem recebeu uma certa influência. Sobre ele, abordaremos algo mais na seqüência.  
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infância moderna.  O Emílio de Rousseau vai se posicionar, inclusive, como sinalização para 

possibilidades de mudanças nas iniciativas de socialização e educação das crianças, efetuadas 

desde os séculos XVI e XVII.8  Na verdade, o Emílio não deixa de ser uma tentativa de 

prescrição em favor de uma educação calcada na natureza, não no sentido de retorno ao 

homem natural, mas em termos de distinção entre o que é próprio do ser humano e as 

qualidades adquiridas no convívio sócio-cultural.  Trata-se de uma educação manipuladora da 

liberdade, ou seja, um esforço de regulação da liberdade.  Tal regulação dependendo, 

portanto, da presença de uma autoridade externa à qual a criança está submetida, autorizando-

a, de certa forma, a ser livre (em Emílio, a natureza é que é a autoridade). 

Enquanto Descartes concebe a infância como fase em que a razão encontra-se 

recalcada, afastando o sujeito da verdade, sendo assim, ameaça à filosofia, Rousseau (1979), 

por sua vez, revela no Emílio que “a infância é o sono da razão” (p.98) e vê nessa fase, o 

estado fértil para a filosofia, pois a verdade é vista, aí, como algo afirmado pelo coração; para 

ele, a infância é uma fase em que a intimidade guarda a pureza da natureza.  Em Rousseau, a 

sensação é a forma de conhecimento infantil e a razão, ou seja, a idéia, é a forma do homem 

maduro pensar.  O homem, no pensamento do filósofo iluminista, é idealizado como pessoa 

harmoniosamente desenvolvida, desenvolvimento este causado pelo efeito de uma pedagogia 

pautada numa visão de mundo e de sujeito, tipicamente romântica.  

Segundo Ghiraldelli Jr. (ibid. p.119) “a subjetividade cartesiana, dada em forma 

de estrutura asséptica do sujeito do conhecimento, é representativa da postura iluminista”, 

enquanto que a subjetividade em Rousseau “dada pela noção de intimidade da pessoa, pode 

representar um romantismo ‘avant la lettre’.”  Em termos de infância, esta, em Descartes, é 

considerada “como uma fase que maculando a razão, mostra-se a antítese da filosofia.  Já em 

Rousseau, a infância é vista como fase na qual a intimidade guarda a pureza da natureza (...) 

revelando-se então a menina dos olhos da filosofia.” 

                                                           
8 Nos séculos XVI e XVII, humanistas e filósofos reformadores já se dedicavam a falar sobre a infância, porém 

referindo-se a uma natureza infantil.  Natureza esta que revela sensibilidades próprias no sujeito criança, 
porém inspiradora de ameaças e desafio.  A infância, então, é dotada de aptidões, talentos e dons naturais. 
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Segundo Narodowski (apud Bujes, 2002, p.49), é o Emílio que expressa 

autenticamente o nascimento de uma infância moderna, ou seja de uma infância concebida 

enquanto novo fenômeno, possível de tornar-se objeto de estudo, campo de significados, por 

um lado, e, por outro, potencial aplicável, desenvolvimento social e ação educativa.  Bujes 

acrescenta, ainda, que Rousseau trabalha sob uma ótica dicotômica: a visão de homem natural 

e a visão de homem social, o cidadão.  Um contrapondo-se ao outro, havendo uma espécie de 

tensão em que os cidadãos devem ser educados contra a natureza para se enquadrarem às 

regras sociais.  No que se refere às crianças, estas devem seguir o padrão inato de 

desenvolvimento psicológico e físico, sendo recomendável afastá-las das influências 

maléficas.  Partindo do pressuposto, em Rousseau, de que a natureza é sábia, percebe-se aí 

uma preocupação em preservar o que há de original e perfeito na criança, com o cuidado de 

educá-la sempre no sentido de atender aos estágios naturais de seu desenvolvimento.  

Para Rousseau, o estado de infância é o reino dos sentidos, e portanto, faz-se 

necessário orientá-los adequadamente.  Considerando-se que os sentidos estão na base do 

nascimento da razão, é interessante abordar o que nos mostra Mello Neto e Martinez (1998): 

 
 
Se todo ato de razão principia nos sentidos, a fonte de todo erro principia pelo mau uso dos 
sentidos.  Assim, o empirismo filosófico de Rousseau transforma-se em educação pela experiência.  
Será preciso que o mestre propicie a máxima exploração dos sentidos pelo seu aluno através do 
experimentar.  (p.89). 

 
 
 

 
A partir dessa idéia de educação pela experiência, pode-se pensar que, em 

Rousseau, o processo educativo deve constituir-se em uma passagem gradativa do reino das 

necessidades e dependência à liberdade e autonomia do cidadão.  O papel do mestre seria 

então “disciplinar” a “natureza” da criança para que esta se torne um cidadão, capaz de 

autoformar-se e automonitorar-se.  

Não distante do pensamento de Rousseau, muito pelo contrário, por ele 

influenciado, Kant, ao final do século XVIII, e ao final de sua vida, escreve Sobre pedagogia, 
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obra em que ele se coloca como um dos principais porta-vozes dos ideais iluministas para a 

educação, de acordo com o que nos revela Bujes (ibid.).  Para o filósofo, é a educação que vai 

tirar o homem de sua condição selvagem para a conquista da racionalidade.  É, portanto, por 

meio da disciplina que o homem se afasta dos desvios provocados pelas suas inclinações 

animais.  Tanto em Rousseau como em Kant percebemos o cuidado em tecer recomendações 

de como os pais e os professores devem conduzir a questão dos cuidados com o corpo e 

cultivo dos sentidos — uma preocupação com a “natureza do corpo e da alma” para que estas 

não se corrompam mutuamente.  Isto, na análise de Foucault (1977), pensador 

contemporâneo, vai ter uma conotação não só moralista, mas, sobretudo, de controle e 

vigilância contínuos no seio da sociedade, ou melhor, da família aristocrática e da família 

burguesa.  Trata-se de uma espécie de repressão da sexualidade infantil.  Para Foucault, o 

processo de subjetivação é efetivado sob o efeito disciplinar, o qual se dá pela via do 

agenciamento concreto sobre os corpos, de forma que as ações sobre os corpos terminam por 

atingir a alma. 

Voltando às semelhanças entre Rousseau e Kant, diríamos que o sujeito, em 

ambos, é único e singular, ou ainda, é aquele que chega à fase adulta através da razão, sendo 

que para isto, necessita da educação que, por sua vez, o ajudará a se tornar dono de sua 

própria consciência. 
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Após Rousseau, chegando ao século XIX, a história das idéias passa a contar com 

o surgimento do Positivismo,9 a partir da formulação da lei dos três estados, por parte de 

Comte (1978).  A referida lei pressupunha que o espírito humano, a sociedade, a cultura 

passam por três etapas: a teológica, a metafísica e a positiva — sendo, portanto, uma espécie 

de teoria da evolução do saber na história da humanidade, à qual ele equipara ao que ele 

supõe ser o desenvolvimento individual.  A evolução — tanto no que se refere à filogênese 

quanto à ontogênese — é um processo lento em que, no grau mais inferior, o espírito está 

submetido à imaginação e, no grau mais superior, o homem positivo, dotado de senso de 

realidade, precisão, certeza e objetividade que lhe permitem ser senhor do mundo que habita.  

Onde estaria a criança no contexto desse pensamento?  Logicamente que a infância 

corresponderia ao estado mais inferior, o teológico.  Comte considera a imaginação e fantasia 

como necessárias à base inicial do espírito.  Enquanto que para Rousseau a infância é 

possibilidade de erro; para o teórico positivista ela é estado de erro necessário.  A proposta 

educacional de Comte defende que no início da infância toda a educação deve ser direcionada 

aos músculos e às afeições, o que o mantém próximo às idéias de Rousseau. 

Na contramão das tendências que elegeram a razão e as idéias de autonomia e 

primazia da consciência, surge Freud,10 ainda no século XIX, com a sua psicanálise, a qual 

põe em questão o que estava estabelecido no discurso científico da época, impingindo aí uma 

terceira ferida narcísica na humanidade, pois antes dele já haviam soado, como fortes abalos,  

a  descoberta de que não estamos no centro da evolução (teoria de Darwin) e a descoberta de 

Copérnico,  provando  que  a  terra  não  é  o  centro do Universo.  Esta terceira ferida, que ele  

                                                           
9 Em Japiassu e Marcondes (1993), o termo positivismo, em sentido mais amplo, designa várias doutrinas 

filosóficas do século XIX (as de Stuart, Mill, Spencer e outros) que valorizavam o método empirista e 
quantitativo, defendendo a experiência sensível como fonte principal do conhecimento, além de considerar as 
ciências empírico-formais como paradigmas de cientificidade e, portanto, modelo para as outras ciências.  Na 
atualidade, o termo “positivismo” tem adquirido uma conotação negativa e é utilizado para rotular muitas 
doutrinas filosóficas e científicas que possuem algumas características comuns às supracitadas. 

10 Mesmo não estando na categoria de filósofo, citamos Freud pelo fato deste ter exercido grande impacto no 
seio das reflexões filosóficas e no pensamento científico de sua época. 
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chamou de narcísica, diz respeito ao efeito que o conceito de inconsciente por ele formulado 

provocou na concepção que o homem tinha de si mesmo.  O homem aí, já não era mais 

senhor, nem mesmo na sua própria casa, ou seja, o sujeito não possui o total domínio do seu 

psiquismo.  

A falta de total autodomínio no homem põe em desequilíbrio a onipotência e o 

discurso da autonomia do homem adulto, discurso dado e enraizado na história das idéias.  

Aqui, ele não estava se referindo ao sujeito em seu estado infantil.  No prefácio que escreveu 

em “Juventude Abandonada” de August Aichhorn,11 Freud, a respeito da criança, revela que 

ela “se tornou o principal objeto da investigação psicanalítica; ela substituiu, nesse sentido, o 

neurótico, com o qual se iniciou seu trabalho.” 

No mesmo prefácio, Freud fala ainda que o trabalho de análise traz a criança que 

pouco modificada, continua a viver no doente, assim como no sonhante e no artista.  Mesmo 

acreditando que educar é uma profissão impossível — ao lado de curar e governar, Freud 

sustenta que o educador deve ser sempre sensível às condições da alma infantil, ali onde 

reside um saber que o adulto há muito recalcou, em forma de amnésia de sua própria infância.  

É na clínica, no processo de análise do discurso do neurótico adulto — discurso que está 

calcado na sua neurose infantil — que surge a noção e possibilidade de discussão em torno da 

criança na psicanálise.  Destacando as palavras de Kupfer (1989) acerca do que diz Millot12, 

podemos tomar ciência sobre a posição de Freud mediante o ato de educar uma criança, 

considerando o seu conceito de sublimação13: 

 

 
 
 

                                                           
11 In: A Criança e o Saber - Letra Freudiana - p.3 - Ver Referências Bibliográficas. 
12 Catherine Millot é psicanalista integrante da Escola da Causa Freudiana (França), autora do livro “Freud 

Antipedagogo”. 
13 Termo utilizado por Freud para explicar atividades humanas sem qualquer relação aparente com a sexualidade, 

mas que encontrariam o seu elemento propulsor na energia que mobiliza a pulsão sexual.  Uma pulsão é 
considerada sublimada quando se desloca para um alvo não-sexual.  Assim, a energia que empurra a pulsão 
continua sendo de ordem sexual, embora o objeto já não o seja mais.  A educação, no caso, propiciaria à 
sublimação, a canalização da pulsão sexual para o desejo de saber e de produzir e aprender aquilo que é 
considerado socialmente útil.  Ver Laplanche e Pontalis (1992). 
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Portanto, uma ação educativa que se propusesse a desenraizar o “mal” em que 
nasce a criança estaria não só fadada ao fracasso como estaria atacando a fonte 
de um bem futuro.  Aqui, como diz Catherine Millot, Freud poderia ser 
aparentemente identificado como pedagogo clássico, que também via na criança 
um mal originário, identificado principalmente entre os educadores religiosos, 
com o pecado original.  Estaria, de outro lado, mais afastado de Rousseau, que 
apostava em um bem natural, submetido depois pela cultura.  Freud deixa de ser 
identificado como pedagogo tradicional a partir do momento em que não 
preconiza o desenraizamento do "mal” mas propõe a sua utilização, a sua 
canalização em direção aos valores “superiores”, aos bens culturais, de 
produção socialmente útil.  (p.44). 

 

É certo que ao longo das obras de Freud encontramos descrições e comentários 

em torno da criança, embora o autor não tenha se considerado educador e seja considerado 

por alguns, como é o caso de Millot (1992), como antipedagogo.  Tais descrições e 

comentários, por si, nos dariam subsídios suficientes para desenvolvermos uma monografia à 

parte, no tocante à busca de noções de infância na construção do saber psicanalítico.  No 

entanto, este não é o momento, tampouco o lugar para tal empreendimento, cabendo-nos 

apenas sinalizar pontos que consideramos indispensáveis de serem mencionados, os quais se 

seguem, de forma  sintética. 

Se para Freud educar é uma profissão impossível, aí subentende-se que a criança 

— ou o sujeito, independente de sua idade — é um ser ineducável, o que subverte os ideais de 

um desenvolvimento harmonioso por meio da educação.  Este ser ineducável entra em 

conflito com a criança educada, consciente de si, totalmente disciplinada, idealizada pela 

maioria dos educadores, fazendo com que o discurso pedagógico de pretensa harmonia se 

quebre pela emergência dos “sintomas” diversos.  É importante dizer que este “mal 

originário”, na citação de Millot (apud Kupfer) sobre Freud, diz da condição do sujeito 

dividido, fisgado pela linguagem dada pela cultura (onde se insere ao nascer e de onde 

recebe a incidência de uma lei que o faz ser visto para além de uma natureza), sendo 

diferente da idéia de “mal” associado ao “pecado original”, em Santo Agostinho, e oposto à 

idéia de “bem natural”, em Rousseau. 
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Ao introduzirmos Comte e Freud, mergulhamos no mundo contemporâneo, cujo 

pensamento se distancia da problemática da verdade passando a se ocupar das questões do 

sujeito.  Segundo Ghiraldelli Jr. (ibid.) a modernidade delineia a subjetividade na busca da 

verdade, perfazendo, assim, o percurso de um programa filosófico, enquanto que é no mundo 

contemporâneo que a crítica filosófica vai direcionar reflexões em torno da figura do sujeito.  

Ele ainda nos diz que as relações entre subjetividade, infância e pedagogia, desde então, se 

reordenam ganhando contornos inusitados — inclusive essas noções passam a ser 

questionadas.  A subjetividade moderna se apresenta sob a forma de indivíduo enquanto 

sujeito do conhecimento, dotado de um eu psicológico e de uma consciência moral.  Os 

contemporâneos, por sua vez, vão pôr em questão e criticar a unidade dessa subjetividade.  

No que tange à criança na passagem da modernidade, Kennedy (1999) é bastante enfático: 

 

Para o modernismo que desintegra-se no pós-moderno, a criança é mais um 
outro excluído — com as mulheres, os loucos, os “desencaminhados”, os 
“nativos” — mais uma voz da marginalidade da subjetividade platônica 
patriarcal.  Ela ocupa seu lugar com os outros “estranhos privilegiados” de 
epistemologia feminista, que representam, pela sua própria liminaridade, a nossa 
única esperança de desmantelamento de uma noção de subjetividade baseada na 
dominação. (p.85-86) 

 

Segundo o autor, já em Freud, as políticas de subjetividade voltam-se para o 

desmantelamento de hierarquias, pois seus pressupostos criam aberturas para mudar 

relações de poder, para intriga, transgressão e diálogo entre os elementos do eu — eis o 

prenúncio das relações dentro da comunidade do eu, com toda a complexidade e paradoxos a 

ela inerentes.  Kennedy nos diz que a infância vai então simbolizar a experiência do tempo 

esquecido pré-edípico, “momentos de êxtase em que o modelo socialmente construído da 

linha divisória entre eu e mundo exterior é desconstruído em benefício da auto-reconstrução 

ininterrupta” (p.86).  Ele acrescenta ainda que “como o artista e o gênio a criança sugere-

nos, com seu próprio desequilíbrio, novas maneiras de nos equilibrarmos.  A criança é o 

gênio ingênuo — nativo da espécie”  (pp.86 e 87). 
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Ao nos reportarmos à idade contemporânea, em uma visão panorâmica em torno 

dos séculos XIX e XX, em um esforço de resgate histórico-filosófico, o campo da filosofia 

passou pela supervalorização da ciência, tendo em destaque o positivismo, o evolucionismo, 

o socialismo, a fenomenologia, a psicanálise, a lingüística.  É nesta época, no século XIX14 

que nascem as ciências humanas, coincidindo com a consolidação do capitalismo e com as 

inovações técnicas segundo as exigências do modelo econômico que assim se firmava.  Já no 

século XX,15 em termos de movimentos de repercussão filosófica, destacam-se principalmente 

o neopositivismo, o racionalismo transpositivista, o existencialismo, o estruturalismo, o 

marxismo, a escola de Frankfurt16 e a Arqueogenealogia17.  Estas correntes passaram a 

compor o circuito das reflexões filosóficas enquanto o mundo presenciava duas grandes 

guerras, além da guerra fria, crises sócio-econômicas, queda do muro de Berlim, 

desagregação dos Estados Socialistas e muitos outros fatos. 

É no âmbito das crises, das rupturas e conflitos vivenciados no processo histórico 

que emergem reflexões pautadas na desconstrução de conceitos, ocasionando crises na esfera 

das idéias e noções sobre sujeito, objeto, natureza e tudo mais que o campo científico e 

filosófico vinha se ocupando e, de certa forma, havia semeado no campo das relações sociais 

e das práticas.   Este é o  cenário  no  qual  nos  portamos  enquanto  pesquisadores,   

                                                           
14 Século XIX — Vale salientar que é nesse século que o liberalismo (fundado no século anterior), com sua 

ênfase na propriedade privada e na liberdade individual — corroborando com o projeto de modernidade que 
tinha o indivíduo como centro e célula básica da sociedade — passa por revisões tanto no plano teórico quanto 
no político.  Há uma valorização do autocrescimento e desenvolvimento individual e junto a isso uma 
exigência de maior eficiência diante dos desafios próprios do século XIX que têm a ver com as fases do 
capitalismo (capitalismo liberal e capitalismo organizado). 

15 Século XX — Destacamos aqui o advento do neoliberalismo que surge a partir do esgotamento do regime de 
acumulação fordista (final dos anos 60),enquanto alternativa política, econômica, jurídica e sócio-cultural para 
a crise do mundo capitalista.  É importante dizer que enquanto arcabouço teórico e ideológico, o 
neoliberalismo nasce nos anos 40, na contestação à idéia de Estado-Providência aos direitos sociais e ganhos 
de produtividade reivindicados pelos trabalhadores.  O neoliberalismo passa a se firmar como necessidade 
global, trazendo assim implicações tanto para a vida econômica como para a esfera das relações sócio-
culturais, também de forma globalizada. 

16 Compreende um grupo de filósofos e pesquisadores alemães (Adorno, Benjamin, Horkheimer, Marcuse, 
Habermas, etc.) que se ocuparam em elaborar uma teoria crítica do conhecimento e o aprofundamento das 
idéias hegelianas, em Marx.  Questionavam o sistema de valores individualistas.  Elucidaram a idéia de 
contradição no movimento de conquista racional do mundo — a racionalidade científica e técnica escravizando 
o homem.  Eram críticos da massificação da indústria cultural, dos regimes totalitários e da concepção 
positivista do mundo. 

17 Foucault postulou o que seria a arqueologia do saber, a partir de uma análise pautada nas práticas discursivas. 
Tomando o método genealógico em Nietzsche, passou a investigar os processos de formação dos discursos.  
Em Foucault, a genealogia passa a ser uma espécie de arqueologia dos conjuntos conceituais. 
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enquanto profissionais ou enquanto sujeitos que respiram os ares do que chamamos de Pós-

modernidade.18  É a era da relatividade, das incertezas, das descrenças mediante os sistemas 

provedores de sentido; era em que o questionamento ininterrupto abala as "superteorias" e 

as definições de mundo, de autonomia, de infância, etc. que passam a ser vistas sob a lógica 

do "devir".  Conceber a infância pela perspectiva do devir, seria concebê-la fora dos lugares 

que a ela foram destinados pelos diversos saberes.  A determinação do modo de ser criança 

ocasionaria uma "prisão identitária", um impedimento da singularização do sujeito.19

Destacaremos, então, para finalizar o nosso percurso histórico-filosófico, algo 

extraído do pensamento de Adorno, da Escola de Frankfurt, e algo postulado por Foucault, 

representante principal da Arqueogenealogia, a partir dos quais poderemos pensar a 

condição da criança no mundo, digamos, pós-moderno. 

Em Adorno (1992), no tocante à questão da subjetividade, o sujeito da 

modernidade liberal, supostamente autônomo, é um elemento extinto na sociedade atual, 

portanto, mera ideologia, uma vez que a autonomia é uma questão impossível.  Ghiraldelli Jr. 

(ibid. p.123) nos revela que a filosofia social adorniana, ao denunciar a inconsistência do 

mundo liberal, mostra que as instâncias de produção do sujeito (indivíduo) autônomo não 

possuem substitutos na contemporaneidade, sendo que o destino da criança consiste em 

tornar-se o “adulto infantilóide”, já que, na infância, a criança não se confrontou com as 

resistências necessárias à formação de uma personalidade individual.  No mundo 

contemporâneo, a infância estaria fadada a desaparecer, ou melhor, ela nem sequer    

acontece. 

No que se refere à Foucault, o sujeito, na sua concepção, estaria submetido à 

ordem do discurso, ou seria uma espécie de resultado de dispositivos disciplinares, produto  

 

                                                           
18 São pensadores da era pós-moderna: Foucault, Deleuze, Guattari, Mafesoli, Baudrillard, Derrida, Lacan, 

Roland Barthes, Lyotard, Adorno, Benjamin, Habermas, Horkheimer, dentre outros. 
19 A criança vista sob a ótica do devir é abordada por Deleuze. Uma noção desse pensamento pode ser 

encontrada em Katz, C.S. (1996), P.90-96. Ver referência. 
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de práticas de controle.  Foucault, na verdade, preocupou-se com a identificação e com a 

análise do processo de utilização do poder sobre os corpos na sociedade ocidental.  Ele 

buscou analisar as diversas tecnologias de poder e controle social que vêm ganhando espaço 

no tecido social, nas instituições educacionais, de saúde, lazer, e de correção, as quais 

assumem funções diagnósticas, disciplinares e preventivas.  A infância, em Foucault, nunca 

existiu de forma substancial, de acordo com Ghiraldelli Jr. (ibid. p.123), pois desde os 

tempos da modernidade, quando dela se passou a falar, não passa de alvo de técnicas 

exercidas pelos saberes pedagógicos, psicológicos, pediátricos, etc.  Alvo, portanto, do 

exercício de poderes.  Aliás, é na modernidade que nasce e desenvolve-se a disciplina 

enquanto modo de exercer o poder.  A questão da disciplina adquire um caráter conceitual, 

digamos, torna-se uma invenção teórica no pensamento de Foucault.  É esta invenção  que 

permite pensar o modo de funcionamento de determinadas instituições modernas e quais são 

os mecanismos que regulam as relações entre o saber e o poder, principalmente — de acordo 

com o que nos interessa — nas instituições onde circulam crianças, conforme nos sinaliza 

Kohan (2003, p.70).  O autor acrescenta, ainda, que a escola seria o espaço institucional 

onde os saberes disciplinares e poderes se inscrevem de forma mais sistemática e constante 

no corpo das crianças e seus professores.  Tomando as palavras de Foucault, onde este 

afirma que “a escola torna-se o local de elaboração da pedagogia” (em sua obra Vigiar e 

Punir), Kohan ainda complementa que partindo dessa constatação, a criança já não pode ser 

pensada como separada do aluno e a escola assume seu papel de oportunizar ao aluno, à 

criança, a vivência de experiências demarcadas por regras e procedimentos que incitam 

subjetividades dóceis, disciplinadas e obedientes.  A partir de uma visão foucaultiana, o autor 

bem coloca: 

... Numa escola se joga muito do que uma criança é.  Mas esse jogo (as regras 
que permitem jogar) não se dá nos saberes que ali se aprendem ou na cidadania 
que dizem estar-lhe ensinando.  O ponto mais enérgico do jogo está na 
constituição do próprio modo de ser, na forma que torna a criança no interior de 
uma série de estratégias reguladas de comunicação e práticas de poder que 
permitem produzir um certo “eu”.  Essa forma poderá ter muitos perímetros e 
diferentes contornos, mas todos eles estarão contidos na forma “criança”, que, 
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de alguma maneira, os dispositivos do poder disciplinar disseminam.  A formação 
das crianças na escola moderna procura atingir a todas elas, da mesma maneira, 
com a mesma forma.  (Kohan, ibid. p.81). 

 

A criança entra nas reflexões de Foucault (1977) associada à sua concepção de 

individualização e de sistema disciplinar20 — a produção de um certo “eu” por meio dos 

dispositivos do poder disciplinar na citação acima — conforme o que ele revelou no capítulo 

sobre os recursos para o bom adestramento: 

 

Num sistema de disciplina, a criança é mais individualizada que o adulto, o 
doente  é antes do homem são, o louco e delinqüente mais que o normal e o não-
delinqüente.  É em direção aos primeiros, em todo caso, que se voltam em nossa 
civilização todos os mecanismos individualizantes...  Todas as ciências, análises 
ou práticas com radical “psico” têm seu lugar nessa troca histórica dos 
processos de individualização. (p.171) 

 

 

Aqui, Foucault traz os saberes “psi”21 também como dispositivos em favor do que 

ele denomina processo de individualização.  Na seqüência de nosso trabalho veremos o 

processo de pedagogização da infância e a psicologização do ensino, retomando, de certa 

forma, reflexões em torno de alguns aspectos dessas duas últimas citações.  Antes, porém, 

necessitaremos resgatar um pouco da história da educação, principalmente a brasileira, 

destacando o lugar que a criança vem ocupar em dados contextos históricos. 

                                                           
20 São as palavras de Foucault: “A disciplina ‘fabrica’ indivíduos, ela é a técnica específica de um poder que 
torna os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício”.  In Vigiar e Punir 
(1977, p.153).  Ele fala da “escrita disciplinar” (de caráter documental, registros) com seu poder classificador e 
homogeneizante de traços individuais — os exames, por exemplo — que colaborou com a formação de uma 
série de códigos da individualidade.  A isto ele chamou de uma primeira “formalização” do individual dentro de 
relações do poder (isto no âmbito histórico).  Escolas e hospitais foram instituições em potencial da efetivação 
desse processo.  Foucault fala de uma troca do eixo político da individualização: nas sociedades feudais, por 
exemplo, “a individualização é máxima do lado em que a soberania é exercida e nas regiões superiores do 
poder”;  num regime disciplinar a individualização é descendente — “à medida que o poder se torna mais 
anônimo e mais funcional, aqueles sobre os quais se exerce tendem a ser mais fortemente individualizados”  
(p.171). 
21 Saberes "psi": Conforme sinaliza Foucault (1977, p.171), ciências e práticas com radical "psico" exerceram 
influências, ao longo da história, nos processos de individualização. Ao invés de utilizar o termo "Psicologia" de 
forma indiscriminada, preferimos nos remeter aos "saberes psi" uma vez que a Psicologia comporta uma 
diversidade de linhas de pensamento que ocupam lugares distintos nos campos teórico e prático.  Ver Figueiredo 
(2000) Psiquiatria, psicanálise, psicopedagogia e a diversidade de abordagens psicológicas (psicologia do 
desenvolvimento, psicologia cognitiva, psicologia comportamental, etc) entram no nosso trabalho como "saberes 
psi". 
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2. Infância: Um breve percurso pela história e pelos caminhos da Educação 

 

A partir de uma releitura, tentaremos resgatar um pouco da história da educação 

articulada à questão da infância — uma síntese tanto de seus aspectos mais gerais, quanto do 

específico do contexto brasileiro — buscando situar a criança, onde possível, não perdendo 

de vista as tramas articuladas pelos dispositivos de poder e dominação que operam através 

dos discursos e das ações dos diversos atores da história, implicados direta ou indiretamente 

nas questões do sujeito infantil. 

 

 

Aspectos Gerais 

 

Ao analisarmos a obra clássica de Ariès (1981) que aborda, por meio de um 

percurso histórico, a questão da infância, vemos que o autor busca explicar a passagem dos 

tempos em que a criança não era representada, portanto despercebida, ao tempo em que a 

infância assumiu posição destacada na sociedade ocidental.  Todo o seu esforço em 

descrever e argumentar sobre tal passagem está fundamentado em dados iconográficos, a 

partir do período medieval, tendo como referência o processo de escolarização das crianças 

e a criação da família conjugal burguesa enquanto lugar de trocas afetivas. 

Sobre a escola no período medieval, esta não era destinada às crianças.  A 

escola, na  verdade,  era  uma  espécie  de  instituição  técnica  própria  para  a  instrução  de  

clérigos,  jovens  e  adultos.  Quando  acolhia  crianças,  estas  recebiam  o  mesmo  

tratamento  que  qualquer outro indivíduo, independente de idade.  Esta mentalidade 

sobreviveu até o século XVIII. 

Segundo o autor, a consciência de infância não existia durante os séculos pré-

modernos.  Mesmo no século XVI, por exemplo, a criança era vista como homem em 

miniatura — isto era observado nas pinturas da época — e como mera fonte de distração e 
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objeto de paparicação no seio da família, passando a ser gradualmente diferenciada do 

adulto, por volta do século XVII.  Para os moralistas e representantes da Igreja, tanto no 

século XVI quanto no século seguinte, a criança era considerada como ser inocente e frágil, 

carente de educação, correção e vigilância.   

Conforme Popkewitz (1997), a educação nesse contexto serviria para regular 

aspectos morais e a “natureza” humana, mantendo seu compromisso com os princípios 

religiosos e valores morais do Cristianismo. 

 

A pedagogia foi planejada para regular a união moral e a disposição humana. 
Havia uma tendência de envolver a criança completamente dentro de um sistema 
que controlaria não somente a existência intelectual da mesma, mas também a 
vida física e moral, com a finalidade de penetrar mais completa e profundamente 
na natureza mais secreta da criança, para impedir a fuga de qualquer parte dela. 
(Popkewitz, ibid, p.41) 
 

 

É no século XVIII que as idéias de “inocência” e de “fraqueza” são 

acompanhadas de uma preocupação com os cuidados físicos.  Seguindo estas formas de 

conceber a criança, é importante ressaltar que o desenvolvimento das escolas, no século 

XVII, vai sendo justificado por sua “suposta” função de evitar os “males”  da ignorância dos 

pobres que não tinham como instruir seus filhos.  Quanto aos cuidados físicos dos “inocentes 

frágeis” no século XVIII, a educação escolar era justificada no sentido desta poder 

proporcionar fortalecimento dos corpos das crianças para a realização de trabalhos 

mecânicos, por meio de técnicas disciplinares, que, segundo Foucault (1977), “fabricam 

indivíduos úteis.” 

Sentimos a necessidade de introduzirmos aqui um desdobramento de nossas 

reflexões em que essa fabricação de indivíduos úteis pode culminar na questão da formação 

do cidadão.  A educação de crianças tem cada vez mais se articulado com a questão da 

formação do cidadão (o sujeito útil) e com o desenvolvimento da autonomia do sujeito, tudo 

isso com o aval da crença de que o conhecimento disponibilizado pelo currículo escolar é a 
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mola propulsora da emancipação dos sujeitos rumo à cidadania.  Tudo a ver com o ideal 

iluminista de emancipação (já descrito) que vem se propagando até os dias de hoje, em que o 

saber e o desenvolvimento da razão são indispensáveis à aquisição da autonomia.  O 

discurso da cidadania é bastante sedutor e vem se configurando ao longo dos tempos como 

discurso universal normatizado.  É importante que o coloquemos em questão, ou seja, 

convém que indaguemos a respeito de quem profere tal discurso e de que lugar profere, 

considerando que a cidadania reivindicada pelas massas populares é uma, a cidadania 

defendida pelas instâncias governamentais e a cidadania do mundo econômico são outras, e 

assim por diante.  As cidadanias proclamadas ao longo dos tempos podem guardar 

resquícios uma das outras além de se atualizarem conforme os contextos históricos os quais 

atravessam.  Assim, a criança, sendo incorporada nos projetos de cidadania que se 

atualizam, também passa a ser concebida no seu enlaçamento com as próprias noções de 

cidadania.  Tais projetos são arquitetados, por excelência, no âmbito da educação escolar.  É 

lá que a educação das crianças se articula com a cidadania, como se a escola fosse o único 

espaço capaz de produzir o cidadão.  Só que essa cidadania não é uma cidadania qualquer; 

ela é contextualizada. 

Voltando à questão da infância, faz-se necessário dizer que características como 

ingenuidade, dependência, incompletude, etc. que fazem parte dos modos de se conceber a 

criança, se fazem presentes até os dias de hoje, justificando a "necessidade" da educação — 

enquanto tarefa moralizadora, formadora de cidadãos autônomos — a ser administrada pelo 

adulto.  Apesar de termos a consciência de que os conceitos de infância são construídos 

historicamente e de que as idéias de infância possuem suas peculiaridades conforme o 

contexto em que elas passaram a circular, acreditamos que parte destes constructos 

atravessam o tempo.  Não é por acaso que hoje considera-se que "o lugar de criança é na 

escola."  Uma frase que não nasceu nos dias de hoje e que é pronunciada no universo do 

mundo letrado, no mundo do trabalho, no mundo do consumo, na mídia, na política, na 

família, etc. "Lugar de criança é na escola" é uma frase que caiu no domínio público e 
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privado, tornando-se uma lei, um sonho, algo inquestionável por estar tão "internalizada" e 

"naturalizada".  Sobre este lugar reservado à infância, teceremos comentários na parte final 

deste capítulo.  Vejamos, em seguida, a situação da criança no contexto da educação   

brasileira. 

 

 

O Contexto Brasileiro 

 

A história da educação brasileira teve seu início no século XVI, no período em 

que os jesuítas chegaram ao Brasil — período este em que na Europa é fundada a 

Companhia de Jesus, por Inácio de Loyola.22  No que se refere à base filosófica e teológica 

da educação jesuítica, esta era composta, primeiramente pelo pensamento aristotélico e pelas 

idéias de São Tomás  de  Aquino  que,  conforme  observado  no  início  deste  trabalho,  

propunham  a natureza  humana  como  natureza  racional.  Com  o  objetivo  de  se  chegar  

à  verdade divina e à felicidade do encontro com Deus, a educação jesuítica defendia o 

esforço contínuo de  reflexão  e  ideais  de  sacrifício  em  benefício  do  auto-conhecimento  e  

governo  das paixões. 

                                                           
22 Inácio de Loyola elaborou um modelo pedagógico que se difundia por todo o ocidente, sendo fundamental na 

formação de uma série de intelectuais tais como: Descartes, Rousseau, Diderot, Cervantes e outros.  Sobre a 
Companhia de Jesus, esta foi oficializada pela Igreja em 1540, momento este em que a divisão e conflitos 
perturbavam a estabilidade da posição de poder exercida pela Igreja — a Reforma Protestante foi, aí, um 
exemplo de ameaça a tal estabilidade. 
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Após cinqüenta anos de descobrimento do Brasil, os portugueses passaram a se 

preocupar com a proteção das terras descobertas, devido à ameaça de invasão de outros 

povos europeus — por causa das riquezas naturais encontradas, alvo de cobiça de 

estrangeiros.  Povoar a terra seria uma forma de assegurar o controle de terras e o tráfico de 

riquezas e isto se deu com a implantação do regime de capitanias hereditárias (1532 a 1549).  

Além dessa preocupação, havia a intenção de governar os povos habitantes considerando que 

estes não tinham fé, nem lei, nem rei.  Com a criação do governo geral, por D. João III, Tomé 

de Souza passou a administrar o novo regime, chegando ao Brasil, nesta mesma época, o 

padre Manoel da Nóbrega e mais dois jesuítas que iniciaram o processo de catequese e 

instrução aos     povos habitantes.  Com o tempo, chegaram mais grupos de jesuítas para 

ajudar na referida tarefa. 

 

Na luta pela conquista das terras e das almas, Estado e Igreja foram incansáveis, 
podendo-se concordar que “tirar o medo aos cristãos, senhorear gentio pela 
guerra, amedrontá-lo com grandes ameaças (...)”  foram estratégias de governo,  
a partir de 1549.  (Rodrigues apud Arantes, 1995, p.178). 

 

 

No intuito e necessidade de formar outros padres, os primeiros jesuítas fundaram 

escolas de ordenação, o que conseqüentemente possibilitou a extensão desta formação aos 

filhos dos colonos e aos mestiços, que passaram a estudar o português, a doutrina cristã e a 

praticar leitura e escrita, além do contato com noções de música instrumental e canto 

orfeônico.  Por serem as únicas escolas existentes, sem outra opção, os grupos dirigentes 

tinham que submeter seus filhos à orientação jesuítica.  Assim, os jesuítas tiveram o 

monopólio do ensino regular escolar por um tempo considerável.23  A orientação jesuítica da 

qual  falamos  passou  por  um  processo de evolução que compreendeu  a  articulação  de   

 

                                                           
23 Até a expulsão dos padres do Brasil e de Portugal, em 1759.  Os jesuítas deixaram mais de cem 

estabelecimentos de ensino (colégios, missões, seminários, escolas de ler e escrever).  A expulsão se deu com 
as reformas de Marquês de Pombal que desejava modernizar o país no âmbito cultural, econômico e político.  
No que se refere ao cultural, as idéias iluministas seriam bem recebidas.  
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um curso básico de Humanidades com um de Filosofia, além de um curso de Teologia, para 

aqueles que tinham condições e interesse de “finalizar” os estudos — no caso, viajavam para 

a Europa.  Os que assim não prosseguiam tinham a alternativa de “terminar” os estudos com 

instruções profissionais ligadas à agricultura.  Vale salientar que o ensino das primeiras 

letras, na prática, ocorria no seio das famílias — isto no que se refere às famílias ricas.  Na 

verdade, os jesuítas se dedicaram mais à educação de jovens que à educação infantil. 

No que se refere ao empreendimento de conversão dos índios, houve grandes 

impedimentos, pelo fato destes não se submeterem à obediência ao poder centralizador, 

segundo os moldes europeus.  A partir da aplicação de medidas de assujeitamento dos 

nativos pela força, o caminho para o trabalho de conversão e para a condução do índio ao 

trabalho escravo estava aberto — isto durou até o final do Império.  A tarefa das missões 

jesuíticas com relação aos índios consistia, então, em torná-los homens cristãos e 

perseverantes na fé, bem como prepará-los para o trabalho — para isso, isolaram o índio do 

colono com o aval de D. João III.  Além desse tipo de separação, separaram meninos de 

adultos, mulheres de homens, desmoralizaram feiticeiros e os obrigaram a cobrir sua nudez.  

Acreditando, os jesuítas, que os índios eram tábulas rasas onde tudo se podia 

imprimir mediante o medo e o terror, ao mesmo tempo que percebendo as dificuldades de 

convertê-los quando seus hábitos já estavam formados, os jesuítas começaram a educar 

crianças.  Com a construção de casas e colégios, os jesuítas passaram a acolher filhos de 

índios e mestiços, órfãos portugueses e brasileiros, além das próprias famílias e filhos de 

portugueses.  Sobre os meninos órfãos portugueses e os órfãos mestiços do Brasil, padre 

Anchieta (apud Arantes, ibidem, 183) relata as dificuldades em sua educação, considerando-

os “gente mais perdida desta terra, e alguns piores que os mesmos Índios” 

Abrindo parênteses para falar de um outro aspecto humano negligenciado na 

época, não podemos deixar de contemplar a situação das crianças filhas de escravos.  

Resgatando um pouco da história, vale dizer que com a vinda dos africanos para trabalhar 

nas plantações de cana do Brasil os índios já não eram sós no projeto colonial, onde o 
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trabalho escravo aliado à posse de terras abundantes caracterizava este modo de governo.  

Quanto aos filhos dos escravos, estes eram considerados crianças24  até os 12 anos. 

“A partir de 7 anos, entrava a criança para o mundo do trabalho na condição de 

‘aprendiz’ ou ‘moleque’ e aos 12 anos, ou mesmo antes, já se constituía plenamente como 

força de trabalho escrava.”  (Arantes, p.189).  Para esta criança, não havia oportunidades 

para o mundo das letras; se havia alguma possibilidade de investimento na sua classe, este 

dizia respeito ao investimento no escravo adulto, pelo que representava por sua força de 

trabalho.  Assim, era freqüente o abandono de crianças, sobretudo aquelas nascidas de 

uniões efêmeras, não aceitas socialmente (escravas que engravidavam de seus senhores, por 

exemplo). 

Nos períodos Colonial e Imperial, as crianças eram deixadas nas ruas, nas portas 

das igrejas, conventos e residências;  abandonadas e expostas eram denominadas pela 

sociedade de “infelizes”, “desvalidos”, “enjeitados”.  Para tais, o destino era a Roda dos 

Expostos.25  Em Arantes (ibidem) vemos toda uma estratégia da classe dominante da época 

(aluguel de amas de leite, evitar ônus na criação de filhos de escravos, evitar escândalos dos 

amores ilícitos) além da esperança dos escravos de verem seus filhos livres, que contribuíram 

com o aumento de abandono, o que culminou no fracasso total do dispositivo de acolhimento 

de crianças por meio da Roda.  Com a extinção das Rodas26 e o início de uma legislação 

própria em torno da criança (nas primeiras décadas do século XX), a criança pobre deixa de 

ser considerada objeto de caridade, passando a ser alvo de políticas públicas.  Cabe dizer 

que  

                                                           
24 Havia duas idades para designar esta etapa da vida: de 0 a 7 e de 7 a 12 anos.  Para a Igreja, 7 anos de idade é a 

idade da razão, da consciência e da responsabilidade.  O Código Filipino que vigorou no séc. XIX fixava a 
maioridade para 12 anos (meninas) e 14 anos (meninos). 

25 Aparelho cilíndrico, com dispositivo de movimento rotativo instalado em asilos, onde eram colocadas as 
crianças abandonadas.  A engrenagem preservava a identidade de quem as abandonava.  Tal sistema também 
era utilizado na Europa. 

26 No Rio de janeiro, o sistema foi desativado em 1938. Vale salientar que entre 1925 e 1937 (em doze anos), 
foram criadas quatro Rodas. 
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as primeiras medidas efetivas dos poderes públicos com relação a estas crianças surgiram na 

segunda metade do século XIX, conforme Irma Rizzini (in Pilotti & Rizzini, 1995, p.244), as 

quais destinavam-se à proteção de “meninos desvalidos”, exceto escravos e meninas. 

Em termos educacionais, o ensino no Brasil Imperial havia sido estruturado em 

três níveis, ou seja, em ensino primário, secundário e superior (destacando o nível primário, 

este dizia respeito à “escola de ler e escrever”).  Com a volta da Corte para Portugal, em 

1821, e estando o Brasil já “independente” em 1822, foi outorgada a Constituição de 1824, 

em cujo conteúdo havia um tópico específico sobre a educação, que trazia uma idéia de 

sistema nacional de educação.  Em 1854, o Governo Imperial aprovou um decreto (n. 1.331A 

de 17/02/1854) que tratava da reforma do ensino primário e secundário do Município da 

Corte.  Seu texto, segundo Rizzini (ibid.), revelava a preocupação do Governo em recolher 

em asilo as crianças que vagavam pelas ruas27 — preocupação que ainda persiste no Brasil 

de hoje. O ensino primário era suficiente às camadas pobres e o ensino secundário era 

reservado a poucos.  Assim, a educação primária era considerada como instrução popular 

por excelência, sendo destinada a toda a população   livre. 

Sobre o sistema asilar, este seguia o modelo de internato, sendo que havia uma 

grande diferença entre os colégios internos e os asilos.  Tal diferença se dava em termos de 

finalidade de cada instituição, ou seja, no colégio interno, o filho do rico era preparado para 

exercer posição de destaque na política, na sociedade e em termos econômicos;  já no asilo, o 

filho do pobre era preparado para exercer um papel secundário na sociedade.  Segundo 

Ghiraldelli Jr. (2003), o aparato institucional de ensino existente era bem mais voltado para 

os jovens do que para as crianças. 

Os asilos passaram à estatuto de instituições correcionais, no período inicial do 

regime republicano28.  Tais instituições (institutos, reformatórios, escolas premonitórias e 

correcionais) destinavam-se a prevenir as desordens e recuperar desviantes e funcionavam 

                                                           
27 Os asilos criados para acolher filhos libertos de escravos, abandonados e crianças órfãs, pobres ou indigentes 

passaram a recolher prioritariamente crianças de famílias empobrecidas (diante de circunstâncias de 
falecimento do chefe de família que possuía uma posição privilegiada no contexto do Estado Imperial). 
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com a visão de corrigir pelo trabalho.  A pobreza e a orfandade passaram a ser justificativas 

para a apreensão do “menor de idade”.  Por outro lado, vale salientar que este foi o período 

de “entusiasmo pela educação”.  Tal entusiasmo29 se configurou em dois movimentos: o 

movimento de abertura de escolas e o movimento que tinha como preocupação a questão dos 

métodos e conteúdos. 

Como percebemos, de um lado, havia a preocupação com a escola dos 

financeiramente bem sucedidos e de outro, a criação de instituições e "escolas"  para os 

socialmente marginalizados e os menos abastados.  As estratégias classificatórias utilizadas 

pelo governo nos mostram os caminhos e destinos dos sujeitos estigmatizados por sua 

representação na sociedade e na esfera econômica e política.  Isto nos faz estarmos sempre 

nos reportando às condições em que se situavam os sujeitos no seu processo de formação — 

que, para alguns, seria na escola das letras e da ciência e, para muitos outros, seria nas 

escolas correcionais.   

É necessário também destacar que desde o Brasil colônia até o início do período 

republicano os orfanatos, asilos, casas de artes e ofícios foram os lugares destinados à 

aprendizagem profissional dos menos afortunados.30  No decorrer do tempo, o ensino de 

artes e ofícios foi se desvinculando da idéia de correção pelo trabalho — correção da 

infância desvalida — originando o conhecido ensino profissionalizante destinado ainda aos 

financeiramente mal sucedidos.  

A década de 1920 foi marcada por "novidades"  que surgiram com a emergência 

dos Estados Unidos como potência mundial — após a Primeira Guerra Mundial.  Os 

brasileiros, mediante o advento da "maneira de vida americana" passaram a se interessar 

por tudo o que era produzido no "lado de cima" da América — literatura, cinema, modelos de 

relações comerciais, etc.   Foi nesse contexto que a literatura pedagógica norte-americana  

                                                                                                                                                                                     
28 A Primeira República ocorreu de 1889 a 1930. 
29 Este tipo de entusiasmo se repetiu na época da Primeira Guerra Mundial (1914-1917), sob o sentimento de 

patriotismo associado ao reconhecimento das exigências do processo de industrialização.  
30 Esta aprendizagem profissional se apóia na necessidade de formação de mão-de-obra especializada, fazendo 

jus à emergência do processo de industrialização e modernização do País. 
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encontrou o seu espaço nas intenções educacionais do país, provocando "necessidades" de 

mudanças na didática, na arquitetura, na maneira de administrar escolas, de avaliar, etc.31

Foi justamente nesse década que os intelectuais da educação aproximaram-se das 

idéias de John Dewey, filósofo norteamericano, prenunciador da Pedagogia da Escola Nova.  

Sua obra, vale salientar, causou impactos desencadeando reações contra as práticas 

educativas rígidas e formais exercidas na época.  No que concerne à sua percepção em torno 

da criança em si, Dewey a via como criatura ativa, exploradora e inquisitiva, e que sua 

educação deveria estar baseada no cultivo da experiência proporcionada pelo conhecimento 

e pelas aptidões naturais.   Cabe  dizer  que  os  referidos  princípios  coincidiam com os 

princípios da filosofia liberal que exigiam uma escola prática, útil à indústria moderna. 

Segundo Ghiraldelli Jr. (2003) a década de 1920 foi a época em que se deu, de 

fato, o "ciclo de reformas estaduais da educação", mesmo antes de existir o Ministério da 

Educação.  Das medidas referentes ao campo da educação que foram tomadas pelo governo 

federal, podemos destacar: a Reforma Benjamin Constant e a Reforma Rocha Vaz.  A 

Benjamin Constant (ainda em 1891), destinada ao ensino do Distrito Federal-Rio de Janeiro, 

a qual tentou substituir o currículo acadêmico (humanístico) por um currículo enciclopédico, 

dividido em disciplinas científicas, conforme as influências do positivismo.  Além disso, a 

referida reforma reorganizou o ensino primário, o secundário e a Escola Normal.  Enquanto 

responsável pelo Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos, Benjamin Constant 

promoveu a divisão das escolas primárias em dois níveis: o primeiro, para crianças de 7 a 13 

anos e, o segundo, para as de 13 a 15.  No que se refere à Reforma Rocha Vaz (1925), esta 

tentou ordenar um acordo entre os procedimentos adotados nos estados e os procedimentos  

 

                                                           
31 Até então, a pedagogia que vigorava era fundamentada em uma espécie de fusão entre a pedagogia jesuítica 

(com o Ratio Studiorum - livro que continha a organização do ensino e um plano modelo de estudos rígido 
calcado na unidade do método, professor e matéria) e a pedagogia de Johann Friedrich Herbart (que vê a 
educação atrelada à experiência e o ato didático configurado em três tempos: mostrar, associar, sistematizar e 
praticar).  Sobre a pedagogia de Herbart, podemos encontrar mais informações em: Ghiraldelli Jr. (2000).  O 
que você precisa saber em filosofia da educação.  Rio de Janeiro: DP & A. 
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da União no que se refere à promoção da educação primária e à eliminação dos exames    

preparatórios. 

No tocante à situação da criança pobre, assistida caritativamente — 

diferentemente da criança rica que de alguma forma se beneficiava do ensino — apenas a 

partir da década de 1920 é que representantes da classe médica conseguem pôr em 

movimento um programa de assistência à infância desvalida.  É nessa década que começa a 

haver uma crescente intervenção do Estado, no que diz respeito às iniciativas assistenciais, o 

que concorreu para uma dada racionalização da assistência por meio da inserção de 

especialistas do campo social, sem que tal inserção contribuísse, de fato, para uma melhoria 

na vida da criança e de sua família.  Segundo Arantes (ibid. p.106), isso tudo foi muito mais 

uma estratégia de psiquiatrização e criminalização da pobreza.32

Num esforço de "higienização" e correção, a criança pobre passou a ser 

encaminhada às instituições "pedagógicas higiênicas" e correcionais, onde era submetida a 

observações, avaliações, testes psicológicos, exames médicos e entrevistas psico-sociais, com 

o intuito de se ter o perfil de sua condição familiar.  De certa forma, os saberes científicos 

que fundamentavam as referidas práticas, concorreram para a classificação da infância 

pobre, além do que nos aponta Arantes (ibid): 

 

A institucionalização e o confinamento de crianças pobres, na realidade, 
funcionou não apenas como depósito, como também como um grande laboratório, 
permitindo tanto a retirada da criança da rua como a produção de um saber 
sobre a irregularidade — saber este que não se destinava a solucionar a questão 
das desigualdades sociais, mas um aprendizado de como submeter esta 
população, ou experimentar modos de fazê-lo. (p.215) 

 

 

 

 

                                                           
32 Como exemplo, pode-se citar o Serviço de Assistência ao Menor (início dos anos 40) que ao final da década 

de 50 passou a ser conhecido como "escola do crime".  In Arantes (1995, p.206). 
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A partir dos saberes sobre a irregularidade, estavam postos firmes pilares que 

edificavam a idéia de família desestruturada (a partir do modelo de família burguesa) e a 

legitimação, com respaldo jurídico e científico, do uso de penas-castigo, penas-educação e 

penas-terapia, sob a justificativa de suprimento de carências e de correção de desvios das 

crianças filhas dessas famílias, crianças estas que compõem a categoria de alunos que se 

"beneficiam" hoje do espaço escolar público. 

Em se tratando da criança brasileira pobre ou abandonada, Kramer (1992) 

constatou que o reconhecimento por parte dos setores públicos, no que diz respeito à 

importância do atendimento ao referido sujeito, tem a ver com a idéia de "necessidade de 

preparar a criança de hoje para ser o homem de amanhã" (p.54).  Havia aí, segundo a 

autora, a concepção de criança enquanto "matriz do homem e redentora da pátria".  Mesmo 

assim, ela era considerada como ser único, desarticulado de sua condição sócio-histórica.  A 

educação, por sua vez, articulava-se à idéia de possibilidade de ascensão social, sendo 

defendida como direito de todas as crianças (que eram concebidas de forma homogeneizada).   

Durante a Segunda República (1930 a 1937)33 o Brasil prosseguiu no seu 

processo de industrialização e urbanização.  Com essa "onda" de crescimento os setores de 

serviço também cresceram e, com eles, a necessidade de educação para muitos que 

desejavam se afastar do trabalho rural e do trabalho braçal.  Em novembro de 1930 Vargas 

anunciou um plano para reconstrução nacional que falava sobre a difusão intensiva do 

ensino público, especialmente no que diz respeito ao ensino técnico-profissional.  Foi nesse  

 

 

 

 

 

                                                           
33 Com a revolução de outubro de 1930, a política do "café-com-leite" desmoronou e deu-se início à "Era 

Vargas", tendo como destaque a promulgação da Constituição de 1934 e o golpe de 1937, estabelecendo-se o 
Estado Novo", cujo fim se deu por volta de 1945.  
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contexto "revolucionário"  quando o Ministério de Educação e Saúde Pública foi criado.34  É 

importante mencionar que no início da "era Vargas" já se contemplava a disputa de idéias 

pedagógicas no âmbito dos congressos e das conferências.  Em 1931, por exemplo, ocorreu a 

IV Conferência Nacional de Educação, cujo tema era "As grandes diretrizes das educação 

popular".  No ano seguinte, a V Conferência Nacional de Educação passou a discutir em 

torno de um "Plano Nacional de Educação".  Tal discussão tinha o intuito de influenciar os 

trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte que ocorreria em 1934. 

Todo esse clima de discussões levou jovens intelectuais a assinarem o "Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova",35 publicado em 1932.  O referido manifesto era um texto 

que apresentava tendências de pensamentos diversos (dentre eles o pensamento de John 

Dewey e de Emile Durkhein), além de uma sistematização em termos de concepção 

pedagógica, baseando-se na filosofia, na política educacional e no aspecto didático-

pedagógico.  A máxima do documento colocava uma função para a "nova filosofia da 

educação", a de adaptar a escola à modernidade, aplicando os métodos científicos aos 

problemas educacionais de toda ordem.  Esta nova educação, segundo as idéias expressas no 

Manifesto, deveria servir aos "interesses do indivíduo" e não aos interesses de classes.  Em 

outras palavras, defendia que todo indivíduo possui o direito de ser educado até o limite de 

suas aptidões naturais, não dependendo dos aspectos econômicos e sociais. 

                                                           
34 Entre 1930 e 1937 o referido Ministério passou por três gestões: de 1930 a 1932, com Francisco Campos; até 

1934, com Washington Pires e na época de transição da Segunda República para o Estado Novo (até 1945), 
com Gustavo Capanema.  Francisco Campos criou o Conselho Nacional de Educação, regulamentou o Ensino 
Superior no Brasil, organizou o ensino Secundário, dentre outros feitos, por meio de uma série de decretos. 

35 Redigido por Fernando de Azevedo (que compunha um grupo de 26 signatários do documento).  Ver: 
Azevedo, F. et al.  "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova".  In: Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, 65 (170): 407-25, mai/ago, 1984. 
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Em oposição à "escola tradicional"36 — concebida enquanto aparato voltado 

para a satisfação de interesses classistas, tendo o aluno como receptor passivo — o 

Manifesto defendia uma "escola socializada", que privilegiaria os fins fundamentais e gerais 

no que tange "a natureza nas suas funções biológicas”, ao invés de contemplar os fins 

particulares de certos grupos sociais.  Com base nos princípios biológicos, a educação nova 

se fundava em valores radicados no trabalho, o qual assumiria o papel de sustentáculo da 

solidariedade e da cooperação no seio da sociedade, além de ser considerado o único método 

de tornar os "homens úteis" sob todos os aspectos. 

No tocante à política educacional, o Manifesto enfatizou a educação enquanto 

função essencialmente pública; a questão da escola única, e a laicidade, gratuidade, 

obrigatoriedade e co-educação.  Seu texto destaca a necessidade de se fornecer uma 

educação comum, igual para todos.  É no ponto que se refere à obrigatoriedade que o 

Manifesto faz menção à proteção ao menor de 18 anos, uma vez que sinaliza a violência à 

criança e ao jovem que são sacrificados em face do desejo de exploração humana presente na 

sociedade moderna industrializada.  Ainda no que se refere à política educacional, o 

Manifesto toca em questões como: a unidade da função educacional, a autonomia da função 

educacional e o problema da descentralização.  

Além de tudo o que já foi exposto, é imprescindível aqui mencionar alguns 

aspectos em que o Manifesto revela princípios de relações pedagógico-didáticas.  No âmbito 

da "educação nova" postulada no documento, o aluno não poderia ser "modelado 

exteriormente", sendo ideal a observação das leis de desenvolvimento da criança — 

pressupondo-se seu crescimento de dentro para fora.  A escola deveria, então, levar o aluno 

ao  

                                                           
36 A tendência tradicional enfatizava a instrução, contemplando o modelo pedagógico como aspecto primordial. 

A criança era vista como "tabula rasa" e ao professor cabia informar seus alunos sobre o que lhes era "externo", 
numa relação de caráter vertical. Segundo Mizukami (1986) — in Ensino: As abordagens do processo, São 
Paulo: EPU — há quem considere o ensino tradicional como de cunho verbalista predominante na Idade Média 
e Renascença e há os que enfatizam ser este o ensino defendido nos século XVIII e XIX. 
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trabalho e à ação por meios naturais que a vida suscita, isto quando a ação e o trabalho têm 

a ver com seus interesses e necessidades.  A Escola Nova, segundo o Manifesto, estaria 

comprometida com o respeito ao desenvolvimento psicológico, interesses e aptidões da 

criança, enquanto que a escola tradicional estaria voltada para o compromisso com a lógica 

formal dos adultos, a partir de uma ação pautada em tendências intelectualistas. 

A partir de suas investigações históricas, Ghiraldelli Jr. (2003) concebe quatro 

campos de idéias que compunham o cenário educacional da década de 1930: o ideário 

liberal, o ideário católico, o ideário integralista e o ideário comunista.  

Sobre o ideário liberal, o autor afirma que ainda hoje influencia os atores do 

campo da educação, na sua defesa pela expansão da rede escolar e pela qualidade do ensino, 

mesmo com as críticas (ao final dos anos 30) ao liberalismo37 enquanto doutrina política e 

social. Tal ideário tinha como características a igualdade de oportunidades e 

democratização da sociedade na escola;  a idéia de "escola ativa"; a hierarquia dos jovens 

no mercado de trabalho segundo suas competências e a idéia de escola como posto de 

assistência social.  Destacaram-se como representantes do ideário liberal, Anísio Teixeira, 

Fernando Azevedo e Lourenço Filho (estes signatários do Manifesto do qual nos referimos).  

Vale acrescentar que Anísio Teixeira pôs ênfase na relação entre democracia e educação, 

colocando a escola como guardiã da democracia;  Fernando Azevedo enfatizou a idéia de 

escola vocacional, portanto ativa, defendendo o uso dos testes na verificação das aptidões de 

crianças e aulas práticas e vivenciais;  Lourenço Filho,38 por sua vez, apresentou as 

vantagens da psicometria para a caracterização das semelhanças e diferenças individuais,  

 

                                                           
37 O liberalismo defendia a idéia de liberdade individual. No tocante ao seu aspecto econômico, a liberdade 

estaria ligada ao ato de comprar e vender bens, o qual tornava-se o sustentáculo do modelo econômico vigente. 
Em sua dimensão política, tratou de ser o porto seguro das classes burguesas na tentativa de ascender à 
condição de "classes dominantes", contra o poder do rei e da nobreza, em "defesa" da liberdade do povo, 
associando-se à idéia de democracia. 

38 Para Lourenço Filho, a psicologia deveria colaborar com a educação ao fornecer provas de rendimento e de 
personalidade dando, assim, suporte à educação no sentido em que esta venha a ter condições de aplicar suas 
técnicas de orientação educacional e profissional, além de favorecê-la na readaptação de crianças   
desajustadas. 
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além do benefício de melhorar a compreensão dos padrões de comportamento típicos de cada 

"fase evolutiva" da criança.  

No que diz respeito ao ideário católico, este se constituiu a partir da tentativa da 

Igreja católica utilizar seu prestígio para se reaproximar do Estado.39  Convencida da 

importância da formação de intelectuais católicos, a igreja incentivou a organização de 

eventos culturais, dando cobertura a uma série de iniciativas políticas.  Desta maneira, 

conseguiu junto ao Ministro da Educação Francisco Campos, o decreto de abril de 1931 que 

institucionalizava o ensino de religião facultativo na rede escolar pública.  Contra a filosofia 

do pragmatismo americano e o movimento da Escola Nova no Brasil — especialmente 

àqueles simpatizantes das idéias de Dewey — nos anos de 1910, a Igreja Católica e seus 

intelectuais passaram a ter uma postura mais cuidadosa perante o ideário da Escola Nova 

nos anos de 1930, apesar de sua crítica de caráter erudito e rigoroso.  Dentre inúmeras 

críticas, cabe citar o fato de o escolanovismo (abordado por Lourenço Filho em seu livro 

"Introdução ao estudo da Escola Nova") reduziu a pedagogia à psicologia e esta à biologia.  

Em 1931, Alceu Amoroso Lima, intelectual católico, criticou o fato de o escolanovismo 

brasileiro não entender a hierarquia entre ideal pedagógico, a realidade pedagógica e o 

método pedagógico.  O ideal pedagógico, segundo o intelectual, seria responsável pela 

orientação do trabalho educativo estando, por sua vez, subordinado à filosofia; a realidade 

pedagógica seria o próprio objeto da educação, ou seja, a criança; o método estaria 

vinculado à própria arte da pedagogia — isto daria o estatuto de filosofia, ciência 

experimental e arte à pedagogia.  Amoroso Lima diz ainda que os escolanovistas 

transformaram o método num fim, tornando o estudo totalmente voltado apenas para 

despertar o gosto para a ação, para o movimento e pela atividade, acrescentando que 

somente a pedagogia católica poderia ser considerada integral. 

 

                                                           
39 Com a Revolução de 1930 e as mudanças no âmbito da política, a Igreja Católica tentou reverter a situação de 

separação formal entre Igreja e Estado instaurada por ocasião da Constituição de 1891. 
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Apesar do autor lançar idéia de uma pedagogia integralista, ele manteve-se 

aliado à Liga Eleitoral Católica.  Em 1933 foi publicada a Cartilha do Integralismo (de 

Plínio Salgado, Miguel Reale e Leão Sobrinho).  Nela, a questão fundamental girava em 

torno da cultura a serviço da consciência nacional e a nação aparecia como sociedade que 

deveria ser solidária, onde a cooperação "natural" se desse entre os trabalhadores da 

inteligência, os trabalhadores do braço e do capital.  Isto, a nosso ver, não deixa de ser uma 

visão classificatória, pois consagra a divisão no campo do trabalho.  Havia na cartilha 

sinalizações de preocupações com o ensino profissionalizante, com vistas no desenvolvimento 

da indústria.  Os trabalhos de Everardo Backheuser40 (livro "Técnica da pedagogia 

moderna") passaram a ser considerados, por muitos integralistas, como fonte norteadora da 

pedagogia integralista.  Com o crescimento do movimento nazi-facista na Europa dos anos 

1930, Backheuser, influenciado por tais tendências, passou a escrever em favor da 

"biotipologia educacional", favorecendo a utilização de testes vocacionais (defendidos por 

Fernando de Azevedo e Lourenço Filho), de forma discriminatória, elitista e racista. O 

intelectual não descartava os "métodos ativos" do escolanovismo, considerando sua utilidade 

didática , porém sugeria que não houvesse extremismos (segundo ele, próprios dos leitores de 

Rousseau) da parte dos escolanovistas para que as formulações da moderna pedagogia 

pudessem fluir de forma adequada.  

Sobre o ideário comunista, Ghiraldelli Jr (ibid.) destaca os argumentos críticos 

de José Neves41 em termos de crítica ao escolanovismo.  Dentre as críticas, Neves aponta que 

o escolanovismo acaba por afirmar o apoliticismo da escola ao concebê-la como objeto de 

serviço à sociedade em geral.  A proclamação do direito biológico de cada indivíduo à 

educação integral, do ponto de vista de Neves, seria nada mais que um engodo. Baseado  

 

                                                           
40 Backheuser foi presidente da Confederação Católica Brasileira de Educação. 
41 José Neves foi tradutor e autor da introdução do livro de Edwin Hoernie, "Educação burguesa e educação 

proletária" (1934). Hoernie era pedagogo alemão marxista, tendo sido resenhado por Walter Benjamin (Escola 
de Frankfurt). 
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numa visão marxista, diz que a idéia escolanovista de educação para a vida e pela vida é 

inviabilizada na sociedade burguesa, pois a escola burguesa jamais proporcionaria uma 

educação capaz de trabalhar a vida tal qual ela é.  Ele põe em questão a disponibilidade da 

educação burguesa de levar a criança de uma infância proletária a perceber os interesses da 

classe dominante e a compreender as causas da fome dos operários.  Neves considerava 

difícil a promoção de uma pedagogia de visão marxista num contexto capitalista.  

Sobre a Constituinte de 1933-34 vale dizer que a Associação Brasileira de 

Educação (ABE)42 contribuiu com propostas junto à comissão do governo provisório 

responsável pelo anteprojeto da Constituição.  Segundo Ghiraldelli Jr. (ibid.) percebia-se 

claramente os traços do ideário liberal na justificativa contida no documento elaborado pela 

ABE. Ao final da Assembléia Nacional Constituinte, o texto da Carta Magna, no tocante à 

educação e a cultura, evidenciava a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário 

integral, a repetição de princípios (de outras constituições)43 que favoreciam às entidades 

privadas no sentido de receberem recursos públicos, além de praticamente oficializarem a 

rede de ensino particular estimulando-a, em detrimento do ensino na rede pública.   

Abrindo parênteses para uma breve discussão, consideramos importante enfatizar 

o seguinte: Kramer (ibid) nos mostra que tanto na pedagogia "tradicional" quanto na "nova" 

o que há de concepção de infância está perpassado pela idéia de "natureza" infantil, não 

havendo indícios de reflexões em torno da própria condição infantil.  Ela acrescenta, ainda, 

que uma visão baseada em uma concepção de natureza infantil, desconsiderando a análise da 

condição infantil "mascara a significação social da infância" (p.20).  Cabe ainda dizer, 

segundo os argumentos da autora, que a pedagogia "tradicional" percebe a natureza da 

criança como originalmente corrompida, sendo a  tarefa  da  educação  discipliná-la,   

 

 

                                                           
42 A ABE foi fundada em 1924 e era responsável pela realização de congressos educacionais.  
43 Antes da Constituição de 1934, foram elaboradas a Constituição de 1824 (outorgada pelo imperador) e a 

Constituição republicana de 1891. 
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introduzindo-lhe regras; já a pedagogia "nova" defende a inocência original da criança e a 

sua liberdade, cabendo à educação o respeito do que há de natural na infância. A 

conseqüência da concepção de infância engendrada pela pedagogia nova foi desembarcar em 

um possível surgimento de uma psicologia científica da criança, baseada em análises 

genéticas e estudos desenvolvimentistas.  

Voltando ao percurso histórico, entre os anos 1937 e 1945 o Brasil vivenciou o 

regime do "Estado Novo",44 tendo Getúlio Vargas como ditador que impôs a Constituição de 

1937.  A Carta de 1937 desviava as tendências democratizantes da Constituição anterior.  

Segundo Ghiraldelli Jr. (ibid), o Estado Novo, de certa forma, abria mão de sua 

responsabilidade para com a educação pública (a Carta da lei de 1934 colocava a educação 

como obrigação dos poderes públicos, bem como defendia a gratuidade do ensino).  Havia 

intenção dualista na Carta de 1937, a qual destinava aos ricos a opção de estudarem no 

sistema público ou privado e aos pobres, o ingresso em escolas profissionais.  Se houve 

incentivo aos pobres para que os mesmos procurassem as escolas públicas isto se deu pelo 

fato destas passarem a se dedicar ao ensino profissionalizante.  A criança, nesse contexto, 

estava sujeita à classificação por sua condição social e econômica.  O seu futuro, caso fosse 

pobre e escapasse da evasão, seria a freqüência em cursos profissionalizantes.  Para as 

crianças de classes mais abastadas, o percurso era: primário, ginásio, colegial e a opção por 

qualquer curso superior.  

Entre os anos de 1942 e 1946 foram decretadas "Leis Orgânicas do Ensino" 

(Reforma Capanema)45 que ordenavam os ensinos primário, secundário, industrial, 

comercial, normal e agrícola, além da criação de instituições (durante o período histórico do 

Estado Novo) como o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o Serviço do Patrimônio  

Histórico  

                                                           
44 O Estado Novo foi um regime ditatorial que se fortaleceu com a tentativa de servir aos interesses do 

capitalismo com sua política de controle de classes assalariadas. 
45 Tais leis tiveram início na gestão de Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Saúde Pública. 
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e Artístico Nacional, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial.  Foi o conjunto de leis orgânicas, juntamente com a criação dessas 

instituições, que deu início à existência de um certo sistema educacional no país.  No que se 

refere às Leis Orgânicas, segundo Ghiraldelli Jr. (1994) a organização do ensino primário 

constituiu-se na reta final do processo de reformas — através do Decreto-lei nº 8.529 de 

janeiro de 1946.  O referido segmento do ensino, de acordo com a lei, deveria ser composto 

de quatro anos podendo ser complementado por um quinto ano que teria uma função 

preparatória para o exame de admissão ao ginásio.  Havia também o primário de dois anos 

para os adolescentes e adultos. 

Em termos de filosofia da educação, vale ressaltar que o currículo do ensino 

primário tanto mantinha aspectos da pedagogia tradicional quanto refletia influências 

escolanovistas.  Compunham a grade curricular: Leitura, Linguagem Oral e Escrita, 

iniciação à Matemática, Geografia, História do Brasil, além de Conhecimentos Gerais, 

Educação para a Saúde, Desenho e Trabalhos Manuais, Canto Orfeônico e Educação Física. 

Cabe aqui dizer que a escola nesse período contribuía, de forma incisiva, para a 

divisão, desde o início do processo de escolarização, separando pelas diferenças de 

oportunidades de acesso à cultura, aqueles que seriam dirigentes daqueles que comporiam a 

classe dos dirigidos.  

Chegada a Quarta República (1945-1964), após a deposição de Getúlio Vargas, 

o Brasil já vislumbrava a Nova Constituição de 1946, que apesar de refletir aspectos liberais, 

ainda mantinha sinais do regime ditatorial.  Com a promulgação da referida Constituição, 

houve uma primeira tentativa de formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB).46 O projeto da LDB, ao ser remetido ao Congresso, foi arquivado em 1949 e  

                                                           
46 Isto ocorreu no governo do general Eurico Gaspar Dutra.  Sob a orientação do Ministro da Educação Clemente 

Mariani formou-se uma comissão (em 1947) para elaboração de um projeto para a LDB, onde se destacavam 
nomes como: Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Padre Leonel França e Alceu de Amoroso Lima. 
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posteriormente "extraviado", segundo o Senado.  Em 1957 a Comissão de Educação e Cultura do 

Congresso decidiu elaborar um novo projeto, sendo que no ano seguinte a Comissão recebeu  

um substitutivo ("substitutivo Lacerda")47 que defendia os interesses dos proprietários do 

ensino privado.  Vale dizer que em 1956 já havia ocorrido debates entre  os defensores da 

escola pública gratuita e o defensores dos estabelecimentos do ensino privado.  Os 

empresários do ensino, tomando como aliada a Igreja Católica (considerada poderosa na 

sua habilidade em organizar uma rede de escolas e no sentido de argumentação em causa 

própria) "pegaram carona" na defesa das escolas confessionais em detrimento do ataque à 

posição de Anísio Teixeira48 como defensor do ensino público e ao projeto original da LDB 

— com a acusação do uso de idéias comunistas.  Diante deste clima de embates as idéias do 

"Manifesto dos Pioneiros" de 1932 ressurgiram sob a forma de um outro Manifesto 

(Manifesto dos Educadores Mais Uma Vez Convocados), em 1959.  O referido documento 

teve o respaldo de intelectuais liberais, liberais-progressistas, socialistas, comunistas, 

nacionalistas, etc, que eram favoráveis à existência das duas redes (pública e particular), 

sendo que as verbas públicas deveriam servir somente à rede pública e que as escolas 

particulares ficassem submetidas à fiscalização do governo. 

Sobre o movimento em defesa da escola pública,49  pode-se dizer que era 

orientado por grupos heterogêneos — de pontos de vista particulares em termos de filosofia 

da educação — que conseguiam trabalhar em consonância.  Havia o grupo inspirado no 

ideário liberal e na perspectiva de Dewey (enfatizava a prática pedagógica);  o grupo 

pautado numa perspectiva liberal mais conservadora com influência de tendências idealistas 

e idéias de Kant (para este grupo, a educação era um direito do homem), e o grupo dos 

socialistas  que  

                                                           
47 O substitutivo era de autoria do deputado Carlos Lacerda, antigetulista da UDN. 
48 Anísio Teixeira possuía posições liberais autênticas não aceitas pelos conservadores. Tinha como fundamento 

de suas idéias a filosofia pragmatista de Dewey. 
49 Os movimentos em defesa da escola pública se constituíram formalmente tornando-se a Campanha de Defesa 

da Escola Pública, com grupos dirigentes possuidores de visões particulares. 
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visavam uma escola socializadora de cultura para as classes trabalhadoras.  

No que se refere à defesa do ensino privado, havia a revista "Vozes" que 

publicava artigos (sendo, portanto, porta-voz da Igreja Católica) críticos com relação aos 

trabalhos de Anísio Teixeira e culpando o Ministério da Educação e Cultura de ameaça ao 

ensino cristão e humanístico das escolas livres. 

Somente em 1961 o projeto de LDB foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, 

sofrendo mais de duzentas emendas.  A primeira LDB ficou conhecida como Lei nº 4.024/61.  

Ela garantia a igualdade de tratamento (por parte do Poder Público) para os 

estabelecimentos particulares e oficiais, assegurando que as verbas públicas podiam também 

beneficiar a rede particular de ensino.  Após três décadas, a lei em questão passou por uma 

análise, realizada pelo professor Dermeval Saviani (dedicado à filosofia e estrutura 

educacional) que apostava em uma nova LDB, chegando a sugerir algumas mudanças ao 

Congresso Nacional, tendo o substitutivo Lacerda e o projeto original como parâmetros para 

se chegar a uma solução intermediária.50

É importante sinalizar que enquanto se lutava pelo estabelecimento da LDB, em 

meio aos embates dos representantes da rede pública e da rede privada, o ensino brasileiro 

sofria forte influência do espírito desenvolvimentista e nacionalista que incentivava o 

aprendizado técnico-profissionalizante não só no Ensino Médio, pois o destino das crianças 

no ensino primário, segundo a ótica de Juscelino Kubtschek, seria, obrigatoriamente, o de 

serem educadas para o trabalho — isto estava configurado para o que seria o papel do 

ensino público.  Estando a escola pública ocupada em formar mão-de-obra, crescia o número 

dos iletrados.  Entre o governo de Juscelino e o de Jânio Quadros  (de 1955 a 1961)  o  

sistema  de  

                                                           
50 No que se refere a essa solução intermediária, seria um pouco prolongada a discussão neste trabalho, uma vez 

que teríamos necessidade de fazer referências literais tanto do substitutivo quanto do projeto original para 
compreendermos o que estava sendo proposto. Sugerimos a leitura de Saviani, D. (1997) A nova lei da 
educação. Campinas: Autores Associados, p.19-20. 
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ensino continuava elitista e antidemocrático, tal qual o sistema na era Vargas. 

Foi no governo de João Goulart que chegou a ser desenvolvido o Plano Trienal 

de Desenvolvimento Econômico e Social (para 1963-5) o qual determinou como prioridades 

a expansão do ensino primário, o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica e a 

formação e treinamento do pessoal técnico.  Em 1962 foi elaborado o Plano Nacional da 

Educação (PNE)51 — baseado na Lei 4.024/61 (LDB) — que trazia em seu texto metas 

quantitativas e qualitativas referentes ao ensino primário (estabelecendo a idade de 7 a 11 

anos e percentuais de matrículas), além de tópicos sobre jornadas escolares e perfil de 

professores.  Cabe dizer que o PNE foi extinto por ocasião do Golpe Militar de 1964. 

Em meio à onda da industrialização que impulsionava idéias desenvolvimentistas 

e políticas nacionalistas, intelectuais questionavam os direitos dos cidadãos frente às 

posições anti-democráticas assumidas pelo governo.  O início dos anos 1960 foi marcado 

pelo surgimento de vários movimentos sociais, políticos e culturais,52 tendo como 

protagonista no seio da efervescência de idéias humanistas e democráticas, o educador Paulo 

Freire, também leitor de Dewey, porém autor de idéias originais em favor da educação dos 

mais pobres.  Paulo Freire via o homem como sujeito da história e a educação como ato 

político cuja   função deveria ser a de trabalhar em função da conscientização deste homem 

oprimido na sua condição social.  Paulo Freire, assim, fundou os alicerces da Pedagogia 

Libertadora.53

                                                           
51 Sobre o PNE de 1962, ver Ghiraldelli (2003, p.115-116) em obra já citada.  O referido plano destinava-se não 

só ao ensino primário, mas também ao ensino médio e ao ensino superior. 
52 Dentre eles o Movimento de Educação de Base, os Movimentos de Cultura Popular, Centros Populares de 

Cultura. 
53 A Pedagogia Libertadora trabalhava com temas geradores vinculados à prática de vida dos educandos. Tal 

tendência destinava-se principalmente à educação de adultos e tinha no diálogo e na relação horizontal entre 
professor e aluno o seu método básico. Sendo uma proposta de educação popular, acabou sendo colocada em 
prática por simpatizantes de todos os graus de ensino formal, extrapolando o seu objetivo de educação no 
âmbito "não-formal" (nos movimentos populares). 
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Durante o regime militar (1964-1985)54 a educação brasileira teve como pontos 

característicos a repressão, a institucionalização do ensino profissionalizante, uma 

pedagogia basicamente tecnicista; a submissão da política educacional do país aos acordos 

com a Agency for International Development (acordos MEC - Usaid entre 1964 e 1968).  

Havia um intuito de submeter as diretrizes da escola ao mercado de trabalho, enquanto que o 

ensino universitário continuava reservado às elites.  A onda de repressão repercutiu de forma 

incisiva sobre os movimentos defensores da educação popular — em lugar destes, o governo 

viabilizou a criação do Mobral.55

Foi neste contexto que ocorreram as reformas do ensino, onde podemos destacar 

a elaboração e implantação da Lei nº 5.692/71, a qual teve grande aceitação por parte 

significativa do professorado seduzida pelas propagandas governamentais.  Enquanto a 

referida lei foi recebida, a Lei nº 5.540/68, que promoveu a reforma universitária, não teve 

tanta aceitação, nem pela comunidade acadêmica e nem pelos próprios grupos não 

conservadores.  Na verdade, a reforma universitária trouxe consigo, permeada pelos "ventos" 

da ditadura militar (que incentivava a privatização do ensino), o modelo de vestibular 

unificado e classificatório (a classificação evitava que os aprovados no vestibular ficassem 

sem estudar por falta de vagas).  No que se refere à Lei 5.692/71, esta defendia a 

profissionalização para o ensino secundário, numa época em que o país vivenciava o 

"milagre econômico"56  e o governo de Garrastazu Médici recebia honras, enquanto o terror 

pairava sobre as cabeças dos que ousavam protestar contra a ditadura. 

 

 

                                                           
54 A ditadura militar iniciou-se em 31 de março de 1964 com a deposição do presidente João Goulart, terminando 

com a eleição, no Colégio Eleitoral, de Tancredo Neves e José Sarney em janeiro de 1985. Ghiraldelli Jr. 
(2003) divide o período em três etapas: a primeira (1964-9) corresponde aos governos dos generais Castello 
Branco e Costa e Silva; a segunda (1970-4) diz respeito ao governo da Junta Militar e do general Garrastazu 
Médici; a terceira (1975-85) compreende os governos dos generais Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo.  

55 Movimento Brasileiro de Alfabetização — O Mobral, na verdade, trabalhava a sua clientela de forma apolítica 
numa perspectiva anti-conscientizadora, diferente dos objetivos de Paulo Freire. 

56 Taxas baixas de inflação, crescimento econômico e aumento das exportações às custas de empréstimos no 
exterior. 
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Resgatando a nossa memória, era comum a produção de propagandas com 

músicas, envolvendo animação com motivos infantis, cujos conteúdos revelavam idéias de 

futuro da nação vinculado à participação das crianças.  Assim dizia uma das músicas do 

governo que era tocada diariamente para os telespectadores: "Nós crianças do Brasil/ desde 

cedo compreendemos/ como é bom participar/ do progresso do país... o dever de construir 

não é só de nossos pais,/ vamos todos contribuir... pois o futuro desta nação depende das 

crianças do Brasil"  Nas escolas era cobrada às crianças, na sua condição de alunos, a 

reverência inquestionável aos símbolos nacionais e o respeito ao Presidente da República.  

Lembrando a vinda de Médici à Natal, alunos (crianças, adolescentes e jovens) 

representantes de cada escola, acompanhados de seus professores, impecavelmente 

uniformizados, com bandeirinhas (réplicas da bandeira brasileira) saudavam com fervor ao 

presidente, enquanto muitos eram presos, torturados, assassinados ou exilados, por trás das 

"cortinas" do cenário montado pelo regime autoritário.  Crianças e jovens silenciados desde 

o princípio de sua escolarização, internalizavam valores e idéias compatíveis com a política 

vigente, "anestesiados" pelo sentimento de orgulho e amor à pátria. 

Voltando à questão da LDB, a Lei nº 5.692/71 incorporava os objetivos gerais do 

ensino da Lei nº 4.024/6157 que revelava a necessidade de proporcionar ao aluno a formação 

necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades para que este se auto-realize, 

qualificando-se para o trabalho e preparando-se para o exercício consciente da cidadania.  

Com a Lei nº 5.692/71 os antigos cursos primário e curso ginasial passaram a compor o 

ensino de primeiro grau, destinado às crianças e adolescentes de sete a catorze anos de 

idade.  Segundo o texto da lei, o ensino de 1º grau se destinaria à formação da criança e do 

pré-adolescente, por meio de conteúdos e métodos, segundo as fases que compõem o seu  

 

 

                                                           
57 De acordo com a interpretação de Ghiraldelli Jr. (2003), a Lei 4.024/61 refletia princípios liberais típicos da 

democracia almejada dos anos 1950, enquanto a Lei 5.692/71 manifestava os princípios da ditadura militar. 
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desenvolvimento.  No que se refere ao conteúdo, ao que o aluno deveria aprender, a nova lei 

deixou sob a responsabilidade do Conselho Federal da Educação o estabelecimento das 

matérias que integrariam o núcleo comum.  Sendo assim, a disposição das disciplinas ficou 

da seguinte forma: Comunicação e Expressão (no lugar de Português), Matemática, Estudos 

Sociais (no lugar de História e de Geografia) e Ciências.  Quanto ao ensino de segundo grau, 

este, por sua vez, tornou-se totalmente profissionalizante na rede pública, enquanto que no 

âmbito do ensino privado, as escolas particulares, satisfazendo os interesses das elites, 

continuavam oferecendo o curso colegial, para propiciar o acesso de sua clientela às 

universidades e faculdades, contrariando assim a proposta da lei. 

No que se refere ao campo teórico na área da educação, entre o final dos anos 

1950 e a década de 1980 foi o período de grande inspiração no sentido de produção 

intelectual, cujas "estrelas guias" para tais produções diziam respeito ao pensamento de Jean 

Piaget; à concepção educacional de Carl Rogers; à pedagogia de Paulo Freire, como vimos;  

ao retorno da sociologia com o pensamento de Durkheim (já presente desde o Manifesto dos 

Pioneiros em 1932), Bourdieu e Passeron;  a continuidade do pensamento de Dewey.  Já na 

década de 1980, com o enfraquecimento do regime militar, num clima de maior liberdade 

política e liberdade de pensamento, as idéias marxistas passaram a circular e permear as 

produções intelectuais no âmbito da educação.   

Destacaremos algumas dessas influências teóricas (dentre outras) sobretudo as 

do âmbito dos saberes "psi", no capítulo que se segue. Contudo, grosso modo, adiantaríamos 

que, para Piaget, a criança é concebida a partir da idéia de desenvolvimento, em cuja lógica 

residem conceitos de raízes biológicas, tais como maturação, adaptação, assimilação, 

associados ao campo da cognição.  A criança progride de estágios primitivos ao pensamento 

hipotético-dedutivo quando atinge uma certa idade (da adolescência à fase adulta) 

dependendo de suas experiências em seu meio.  É interessante enfatizar que os princípios 

piagetianos calcados na perspectiva desenvolvimentista (em que o desenvolvimento cognitivo 

e motor da criança estaria distribuído em fases) condiz com os preceitos escolanovistas que 
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advogam a observação das leis de desenvolvimento da criança.  Alguns trabalhos científicos, 

como os escritos de Lauro de Oliveira Lima, que divulgavam o escolanovismo piagetiano, 

chegaram a articular, de certa forma, a idéia piagetiana de processo espontâneo nas fases de 

maturação (intelectual, moral e afetivo) com a perspectiva educacional não diretivista de 

Rogers.  Para Rogers, as pressões escolares eram, sobretudo, negativas ao processo de 

formação e educação da criança, sendo a liberdade para aprender, a palavra de ordem. Faz-

se necessário introduzirmos aqui a pedagogia Freinet58 que teve boa aceitação na educação 

de crianças (principalmente a pré-escolar) na década de 1970, uma vez que era considerada 

enquanto perspectiva próxima dos ideais de Paulo Freire.  Tanto Freinet quanto Paulo 

Freire eram considerados defensores da educação popular, melhor dizendo, da "escola nova 

popular" — como bem lembra as palavras de Saviani, em Ghiraldelli Jr. (ibid.).  Vale 

também acrescentar que os escritos de Paulo Freire em dadas ocasiões aproximavam-se de 

pensamentos marxistas que também foram resgatados por Saviani.59  Neste ponto, as idéias 

marxistas passaram a ecoar no universo do ensino superior, principalmente no que diz 

respeito ao universo das produções acadêmicas voltadas para a formação de professores e 

para o exercício do pensamento crítico em torno da educação. 

Por volta de 1985, a ditadura militar enquanto regime foi suplantada pelo que se 

denominava "Nova Democracia" (1985 aos dias de hoje).60  Com o clima de abertura 

política, os partidos da Aliança Nacional Renovadora (ARENA) e do Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) foram extintos cedendo lugar ao surgimento do PMDB, PSD, 

PTB, PDT, PT e PP.  Colocamos aqui a questão dos partidos somente para sinalizar a 

participação de alguns deles no âmbito das políticas educacionais do país. Sobre o Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), segundo Ghiraldelli, este, somente ao 

                                                           
58 Celestin Freinet foi um professor de escola primária na França que lutava contra o tradicionalismo pedagógico 

e defendia os métodos ativos. Sua proposta era em favor da educação para o trabalho e para o povo. 
59 Vale à pena conferir em Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire (1985) e Educação: do senso comum à 

consciência filosófica de Dermeval Saviani (1982). 
60 Nesse período contamos com 5 presidentes: José Sarney que, sendo vice, assumiu no lugar que seria o de 

Tancredo Neves (o qual faleceu antes de exercer o governo); Fernando Collor; Itamar Franco que assumiu com 
o impeachment de Collor;  dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, e atualmente Luís Inácio "Lula" da 
Silva. 
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ganhar as eleições de 1982 para governadores de estados considerados "importantes" (SP, 

MG, PA, PR, GO e ES), é que convocou intelectuais (da educação) da oposição (nos anos 

passados) para comporem cargos no setor educacional.  No que se refere ao PDT (o Partido 

Democrático Trabalhista), no Rio de Janeiro, sob a inspiração das críticas à educação 

tecidas por Darcy Ribeiro (antropólogo e ex-ministro da Educação no Governo de João 

Goulart) — críticas com relação ao verbalismo, decoreba, descuido para com os alunos com 

dificuldade de aprendizagem, práticas tecnicistas, dentre outras — este encaminhou 

inovações do tipo construção dos Centros Integrados de Educação Popular (CIEPS) — os 

Brizolões61 — que eram escolas de tempo integral voltadas para a infância pobre carioca.  

Para Leonel Brizola tais estabelecimentos seriam destinados à escolarização da infância 

proletária. 

Sobre as implicações do Partido dos Trabalhadores (PT) nas reflexões em torno 

da política educacional brasileira, destacamos que para efeito de campanha eleitoral em 

1982, Luís Inácio Lula da Silva, na condição de candidato ao governo de São Paulo, 

denunciou a política privatista do ensino brasileiro, mostrando a sua dupla face: a escola de 

boa qualidade (paga) para os ricos, por um lado, e, por outro, a escola mal aparelhada, suja, 

burocratizada, da rede pública, para os filhos dos trabalhadores. 

O contexto da Nova Democracia foi cenário para a nossa Constituição de 1988, 

com seus avanços no tocante aos direitos sociais.  Vale salientar que a nova Carta Magna 

nasceu em  meio a debates, pressões, movimentos populares, influências das elites, etc, uma 

vez que os diversos setores sócio-políticos lutavam por verem seus interesses contemplados.  

No que se refere à educação, esta, no texto da lei, aparece como direito social (junto da 

saúde, do  lazer,  do  trabalho,  da  segurança,  da  previdência  social,  da  infância,  da  

assistência aos desamparados e da proteção à maternidade).  A educação passa a ser um 

direito prioritário da criança e do adolescente, sendo a família, a sociedade e o Estado os  

                                                                                                                                                                                     
 
61 Houve um investimento enorme num projeto arquitetônico em detrimento de um projeto essencialmente 

pedagógico. Porém serviu de ponto disparador de reflexões sobre as possibilidades da escola de tempo integral. 
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responsáveis pela promoção de tal direito.  A ela cabe visar o pleno desenvolvimento da 

pessoa, preparando-a para a cidadania e contribuindo para a sua qualificação para o 

trabalho.  Se foi necessária a elaboração de uma nova Constituição para se fazer valer nos 

tempos da Nova Democracia, uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

passava a ser uma meta estabelecida na referida Constituição. 

Se por um lado a Constituição possui ideais avançados e inovadores, por outro 

lado, ela apresenta lacunas, em que fatores ideológicos podem fazer morada.  Ela diz em seu 

artigo 208, VII, § 1º, que "o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo".  Pois bem, ela fala no ensino obrigatório e na sua gratuidade, porém não fala em 

causa da qualidade desse ensino.  Caberia à nova LDB defender essa qualidade omitida no 

texto constitucional.  A nova LDB não só se omite diante desta lacuna, como trai, subtraindo 

o que é de direito do aluno segundo a Constituição.  Ainda no mesmo trecho supracitado, o 

ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo passa a ser substituído na LDB, 

ficando redigido da seguinte forma: "o acesso ao ensino fundamental é direito público 

subjetivo".  Desaparece aí a obrigatoriedade e a gratuidade e a restrição ao ensino 

fundamental se faz presente.  Partindo desse exemplo, concordamos com Ghiraldelli Jr. (ibid, 

p.209): "Todavia, da maneira que ficou o texto da LDB, o reclamante pouco poderá exigir, 

pois se ele vier a solicitar ensino como direito, lhe apontarão a escola particular paga ou a 

escola particular com bolsa paga pelo público."  

Em termos do que deve (ou não) ser ensinado nas escolas, a LDB sinaliza que 

deve haver um núcleo comum para todo o território nacional, além de uma parte 

diversificada.  Tal determinação demonstra uma certa abertura, por meio da qual tornou-se 
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possível a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),62 sobre os quais 

dedicaremos os capítulos II e III.  No que se refere a tal abertura que possibilitou a busca de 

alternativas, a LDB, como qualquer outra lei no nosso país, apresenta lacunas que podem ser 

utilizadas em benefício de interesses particulares.  Como nos revela Ghiraldelli Jr. (ibid. 

p.211), a LDB deixou "uma série de portas e janelas pelas quais instituições privadas, sem 

ter o que temer, podem carrear recursos públicos para seus cofres.  E isto em todos os níveis 

de ensino." 

No que se refere às produções teóricas, o período da Nova Democracia se 

configura como uma época em que a literatura pedagógica tem recebido influências não só 

do campo da Psicologia, como da Psicanálise, da Filosofia (em especial do pensamento de 

Deleuze e Foucault) e da Sociologia (sobretudo no âmbito das discussões acerca do 

currículo).  Ghiraldelli Jr. (ibid) é enfático no que diz respeito à exclusão da infância de 

certos propósitos teóricos no campo educacional.  Ele exemplifica, em termos de publicações 

nacionais, o caso do livro de José Carlos Libâneo — A democratização da escola pública — 

sobre teorias pedagógico-didáticas, o qual sequer menciona a palavra criança, ou qualquer 

idéia ou noção de infância.  Vale salientar que o referido livro, publicado na década de 1980, 

foi um dos mais vendidos, circulando nas reflexões dos educadores entre os anos 1980 e 

1990.  Examinando a referida obra de Libâneo (1990) encontramos algumas breves 

referências à criança (como por exemplo nas páginas 87, 88, 93, 94, 95, 103, e outras), 

porém não encontramos concepções em evidência. O autor refere-se ao "aluno" no contexto 

da classificação das tendências educacionais, conforme a sua visão, no tópico 

"relacionamento professor-aluno".  O próprio Ghiraldelli (autor que se ocupa de investigar a 

infância) em seu livro sobre a história e filosofia da educação brasileira, aqui citado, omite o 

sujeito criança  do seu percurso historiográfico.  Partindo desta constatação, acrescentamos 

                                                           
62 Na verdade, os PCNs foram elaborados em conseqüência da necessidade de subsidiar a organização curricular 

das escolas brasileiras, tendo em vista a melhoria do processo educacional.  Isto devido às pressões de 
organismos internacionais (Banco Mundial, UNICEF e UNESCO) — por motivo a alta taxa de analfabetismo e 
atrasos evidenciados nas estatísticas educacionais — que propuseram o compromisso de priorização da 
melhoria do desempenho educacional como condição para o recebimento de empréstimos internacionais. 
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ainda o fato da grande dificuldade que tivemos em situar a criança no âmbito da 

historiografia da educação brasileira.  Encontramos algumas publicações que enfatizam a 

condição da criança na história do Brasil; porém, contemplar tal condição ainda não tem 

sido questão de interesse dos historiadores da educação brasileira, muito embora a educação 

esteja intimamente ligada à formação do homem ainda na sua condição infantil, conforme 

alguns postulados filosóficos — já discutidos e não esgotados — formulados em diferentes 

contextos sócio-históricos.   

Ampliando  um pouco as nossas reflexões, o que se percebe é que a criança tem 

sido muito mais um objeto do que um sujeito no âmbito da história da educação brasileira, 

sobretudo no que se refere ao contexto neoliberal63

 

 

 

3. A infância no âmbito dos saberes que permeiam o processo educativo 

 

 

 

O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra; senão 
uma qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam;  senão a 
constituição de um grupo doutrinário ao menos difuso;  senão uma distribuição e 
uma apropriação do discurso com seus poderes e seus saberes? 

 

Michel Foucault64

 

 

 

                                                           
63 O neoliberalismo surge como alternativa (política, econômica, social, jurídica e cultural) para a crise 

econômica enfrentada pelo mundo capitalista. Isto ocorre a partir do esgotamento do regime de acumulação 
fordista (final da década de 1960). Seu princípio básico é o princípio do mercado que ultrapassou o plano do 
econômico, atingindo as instâncias governamentais, institucionais e a própria sociedade, numa "onda" da qual 
ninguém escapa. Para manter o controle da situação, o capitalismo com a sua doutrina atinge o plano das 
subjetividades, atuando até no que há de mais íntimo no sujeito. Na tentativa de engendrar novos arranjos na 
subjetividade, promove "indivíduos" competitivos, disciplinados, cidadãos úteis, cada vez mais carentes de 
direitos públicos e de certa forma, privados.  Arranjos esses, condizentes com suas estratégias e objetivos. 

64 In Foucault, M. (2000).  A ordem do discurso.  São Paulo: Loyola. 
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Da condição de criança à condição de aluno: Implicações dos saberes "psi" 

 

Conforme abordamos no início deste Capítulo, vimos no percurso histórico-

filosófico que a Pedagogia encontrava-se presente desde os tempos em que houve a 

necessidade de "conduzir" crianças e de promover sua inserção num contexto social.  Porém, 

no que se refere à sua institucionalização propriamente dita, isto se deu por volta do século 

XVI, ou seja, na modernidade.  Ela se institucionalizou no tempo em que o sentimento de 

infância começou a surgir e a educação passou a ser uma questão para o Estado (uma vez 

que a criança era instruída em convívio familiar65). 

As crianças já eram faladas em determinados discursos antes mesmo da 

modernidade.  O que não existia era a pedagogia enquanto ciência,66 tendo a criança como 

objeto de conhecimento.  Vale aqui citar Kohan (2003): 

 

A pedagogia moderna, como a infância, não surge de um dia para outro... na 
modernidade a pedagogia contribuiu para a construção da infância tanto quanto 
a infância para a construção da pedagogia.  Entre a idéia de infância e os 
saberes e poderes produzidos ao seu redor há uma relação de mútua imbricação.  
Se, por um lado, a invenção dessa infância é a condição para o surgimento desses 
saberes e poderes subjetivantes e objetivantes das crianças, o que seja uma 
criança irá sendo definido na encruzilhada desses saberes disciplinares e poderes 
pastorais, sendo que a escola é, talvez, o espaço institucional onde esses saberes 
e poderes se inscrevem de forma mais sistemática, constante e rigorosa no corpo 
das crianças e seus professores.  Como diz Foucault, "a escola torna-se o local de 
elaboração da pedagogia".  Um dos resultados desta elaboração é que, embora 
possam ser analiticamente diferenciados, a criança já não poderá ser pensada 
como separada do aluno. (p.95) 
 

 

                                                           
65 Antes da era moderna a educação acontecia fora da família original, junto a outras famílias.  Cauvilla, 

referindo-se aos escritos de Ariès, enfatiza que logo que a criança deixava de ser um infante (um não-falante) 
passava a conviver com outras famílias, onde aprendia costumes e comportamentos aceitos na sociedade.  É no 
século XVI que as crianças passam a freqüentar a escola ao invés de serem educadas nas famílias.  Ver, 
Cauvilla, W (1999).  Sobre um momento da constituição da idéia de infância: ponto de vista de um historiador.  
In: Estilos da clínica.  Vol.IV, n.6. 

66 Somente no século XIX é que a Pedagogia passa a ser considerada enquanto ciência.  É nesse período que o 
saber sobre a educação se desvincula da Filosofia.  Herbart, herdeiro do iluminismo, instituiu a Pedagogia 
sobre os pilares da Ética e da Psicologia.  Herbart (1776-1841) é considerado o organizador da pedagogia 
moderna e o projetador da psicologia.  Apesar de se tornar ciência somente no século XIX e de se 
institucionalizar no século XVI, o século da Pedagogia é considerado o século XVIII pelo fato de nesse 
período a educação pública estatal ter se desenvolvido. 
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Segundo Narodowski apud Bujes (2002), a "criança é a base para construir 

teoricamente o aluno"; ela é o "suposto universal para a produção pedagógica".  Ora, se a 

pedagogia inicia seu processo de institucionalização na modernidade no momento em que o 

"sentimento" de infância começa a surgir, e essa infância passa a contribuir para o 

estabelecimento dessa pedagogia enquanto prática e saber — ao mesmo tempo que passou à 

estatuto de objeto de estudo (não só da Pedagogia, mas de outros campos científicos) — é na 

modernidade que esta categoria de infância (pela apropriação que dela faz a própria 

Pedagogia) comporta a transformação de crianças em alunos. 

Se antes da modernidade a criança era educada no convívio familiar, a 

modernidade lhe garantiu seu destino em outro lugar.  O lugar das crianças passou a ser a 

escola desde então, fazendo-se discurso universal, e oficial, portanto, institucionalizado, 

proferido ao longo dos anos, nas diversas esferas sociais até os dias de hoje.  "Lugar de 

criança é na escola"  é, portanto, uma frase que circula na mídia, nos discursos 

institucionais, nas esquinas, nas comunidades, no cenário político, enfim, nos inúmeros 

setores que compõem a teia social.  A referida frase que atravessa o tempo, num percurso 

histórico desde a modernidade, está bem presente hoje, devido aos próprios campos de saber 

que se ocuparam da infância enquanto concepção e objeto de estudo, pondo-a em evidência 

no circuito das investigações que fundamentam os pilares da prática pedagógica.  Como bem 

nos esclarece Fernandes (1997): 

 

 

Lugar da infância é na escola;  se esta se tornou uma frase muito cara ao texto 
cultural da modernidade é, também, porque foi tematizada, justificada, 
realimentada pelos inúmeros campos do saber da própria modernidade 
(pedagogia, sociologia, psicologia, pediatria, psicanálise etc.), os quais, por um 
outro ângulo, contraíram uma dívida de fundação com ela. (p.63) 
 

 

Enquanto lugar da criança, do nosso sujeito em questão, vem a ser a escola, 

segundo os discursos (da sociedade, da política e da ciência), a infância passa a ser 
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abordada para além de tal instituição, ou seja, passa a estatuto de objeto de investigação, 

tendo o seu destino nas mãos dos campos de saber científico, localizando-se então nos 

discursos específicos.  A pedagogia, utilizando-se de conhecimentos diversos — sobre as 

vicissitudes dos desejos infantis (com a psicanálise), sobre os corpos das crianças (com a 

pediatria), sobre capacidades intelectuais (com a psicologia), etc, aliados às questões 

didáticas e curriculares, cada qual com seu próprio discurso explícito ou implícito em torno 

da criança — vai se constituindo em um esforço de se tornar ciência, em que saberes 

entrecruzados se colocam, como nos sinaliza Kohan (ibid, p.94), "com dispositivos de poder e 

de comunicação tendentes a produzir um tipo específico de criança, uma forma particular de 

subjetividade infantil".  Quando refletimos  sobre essa produção de um tipo específico de 

criança nos reportamos principalmente aos discursos que circulam no meio escolar, nas 

propostas pedagógicas e que se inscrevem nas leis do ensino, os quais defendem a função 

"formadora" da escola, além de seu compromisso com a transmissão de conhecimentos.  A 

nosso ver, a produção da subjetividade infantil (no âmbito do universo do processo de 

escolarização) passa por pontos diversificados, possivelmente interligados, que 

compreendem desde o que é estabelecido em termos das leis de ensino (LDBs) — passando 

pelas propostas curriculares e parâmetros de ensino, principalmente — até as experiências de 

ensino e aprendizagem e nas formas de trocas nas relações entre crianças (alunos) e adultos 

(educadores) no cotidiano escolar. 

Presente nos discursos de uma variedade de especialistas (médicos, pedagogos, 

psicólogos, sociólogos, psicanalistas, psicopedagogos e outros), a infância passou a ser 

discutida sob a mira de quem se autoriza a dela falar segundo saberes científicos.  Tal 

diversificação de olhares, de certa forma, muito contribuiu para a ocorrência de uma 

multiplicidade de representações, imagens e noções sobre a infância.  Esta infância, olhada 

por diversos prismas, é a infância que temos acesso no âmbito acadêmico, nas propostas,  

diretrizes  e  parâmetros  de  ensino  que,  por  sua  vez,  referem-se  à  criança,  sujeito 

infância, sob o rótulo de aluno, com todas as implicações que este signo carrega.  Se por um 
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lado, a criança é um sujeito de direitos (direito a um lar, direito à educação, etc), por outro,   

ao ingressar na escola, recebe o nome de aluno, inaugurando-se institucionalmente     

enquanto  sujeito  de  deveres  (dever  de  corresponder  ao  perfil de aluno idel,  dever  de  

aprender,   etc.). 

Partindo da aposta no aperfeiçoamento do processo evolutivo da espécie 

humana, o projeto da modernidade tornou-se o berço de saberes científicos emergentes, 

dentre os quais evidenciamos a ciência psicológica, pelo fato desta ter contribuído de forma 

incisiva, enquanto parte do arcabouço teórico que fundamenta a prática pedagógica,67 além 

do fato de ocupar-se da infância (entre outros interesses) pela ótica do desenvolvimento e da 

cognição.  É justamente de dentro do saber psicológico que a Psicologia do 

Desenvolvimento68 vai constituindo seu espaço junto à Pedagogia, na tentativa de descrever e 

investigar as mudanças no processo evolutivo de ser humano, partindo da infância em seu 

estado "natural", ainda não "corrompida" pelo processo de culturação.  Vale dizer que a 

idéia de desenvolvimento humano, de certa forma, possui suas bases no ideal iluminista de 

emancipação, conforme já abordamos, cujo lema defendia a razão e o saber como meios de 

se alcançar autonomia.  Abrindo parênteses, é importante aqui acrescentar que, levando em 

consideração os postulados de Jean Piaget (teórico que se dedicou ao campo do 

desenvolvimento cognitivo), entendemos que a emancipação seria equivalente à idéia de 

autonomia enquanto conseqüência da aquisição e desenvolvimento de capacidades lógico-

dedutivas, as quais dariam suporte à razão, tanto no que diz respeito ao domínio intelectual, 

quanto no que concerne ao domínio moral. 

Se o projeto da modernidade pressupunha a superação da "natureza primitiva" 

por meio do controle da emoção, pela razão emancipadora, além do intuito de separar o 

sujeito da natureza — cujo controle se daria pela técnica e pelo saber científico — diríamos  

                                                           
67 Podemos dizer que, na tentativa de tornar-se ciência, a pedagogia passou a utilizar-se de outros campos de 

saber tais como: Sociologia, Filosofia, Psicologia, Pediatria, Psicanálise, etc; aliando-os à didática que se ocupa 
do processo de ensino, propriamente dito. 

68 As origens da Psicologia do Desenvolvimento remontam o final do século XIX, momento em que, na Europa, 
havia uma preocupação com o controle da moralidade e com o aperfeiçoamento da espécie humana. 
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que a Psicologia do Desenvolvimento estaria em harmonia com o referido projeto, já que a 

própria Psicologia enquanto saber científico multifacetado encontrava-se às voltas com a 

tarefa de controlar e classificar, num esforço de "disciplinarização" do "diferente", do 

considerado fora dos padrões idealizados no âmbito dos valores modernos. 

Sobre o elo entre a Psicologia e a Pedagogia, há de se enfatizar que, com a 

institucionalização da obrigatoriedade escolar e a necessidade de organização do ensino no 

espaço escolar, a Pedagogia passou a lançar mão das tentativas de agrupamento e 

classificação de crianças, segundo o critério de desempenho em tarefas padronizadas.  Tal 

procedimento acarretou um direcionamento da Psicologia no sentido de ocupar-se da 

elaboração de testes psicológicos que subsidiariam as necessidades criadas pelo sistema 

escolar.  Sendo assim, a Psicologia consolidava-se enquanto saber a serviço das práticas de 

classificação e ordenação das crianças no seu processo de escolarização.  As habilidades das 

crianças, então, passaram à categoria de objeto de mensuração com o estabelecimento da 

psicometria.  A infância, pela ótica desenvolvimentista, ingressou na discussão da 

universalidade dos padrões evolutivos, seguindo a lógica das fases, cujo trajeto supostamente 

desembocaria na emancipação, no autocontrole e na autonomia.  O sujeito, dividido em fases 

de desenvolvimento, desde a infância tinha como atestado de capacidade e aptidão (segundo 

o seu estágio de desenvolvimento) provas e testes.  Era a lógica desenvolvimentista implícita 

no universo da psicometria a serviço da educação sistematizada. 

À medida em que a Psicologia se propôs a investigar e teorizar  sobre aspectos 

humanos (tais como: desenvolvimento cognitivo, afetivo, moral e motor, por exemplo), tendo 

como ponto de partida a infância, passou a disponibilizar informações, a partir das quais a 

Pedagogia tirou proveito para organizar o espaço escolar, estabelecer o currículo e criar 

formas de avaliação partindo de suas expectativas em torno da criança.  Com a ajuda da 

Psicologia, a Pedagogia tentou fazer da escola o lugar do sujeito da infância, esse sujeito  
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que se desenvolve pelo crivo do controle e da regulação, que na atualidade se desloca para a 

questão do autocontrole e de auto-regulação.  

 

Vale dizer que desde as suas origens a Psicologia apresentou-se dividida em 

diferentes perspectivas — aproximando-se de outras áreas, como Biologia, Filosofia e 

Sociologia, principalmente — segundo diversas linhas de pensamento, a saber, a 

reflexologia, o existencialismo, a fenomenologia, a psicanálise, o cognitivismo, o 

estruturalismo, o materialismo histórico e dialético, dentre muitas outras.  Esta diversidade 

de perspectivas influenciou, de certa maneira, a edificação de estratégias no campo do 

processo ensino-aprendizagem, ecoando nas tendências educacionais de cada contexto 

histórico, não só em nosso país, como na educação do mundo ocidental. 

Em Ensino: As abordagens do processo, Mizukami (1986) apresenta-nos as 

diversas abordagens presentes no fenômeno educacional, levando em consideração a 

multiplicidade de aspectos a ele inerentes, partindo da idéia de que trata-se de um fenômeno, 

sobretudo humano, histórico e multidimensional.  Na sua exposição, a autora define as 

concepções de homem, mundo, sociedade - cultura, metodologia, relações (professor-aluno), 

escola, etc; segundo uma classificação de abordagens — a tradicional, a comportamentalista 

(que se afina com o tecnicismo), a humanista, a cognitivista e a sócio-cultural.  O que se 

percebe é que o ensino brasileiro, ao longo de sua história, não se define nos parâmetros de 

uma única abordagem.  Sempre houve combinações de abordagens, ora de forma sutil, ora 

de forma declarada.  Para cada abordagem ou tendência há uma forma de conceber a 

criança que ingressa na escola, etiquetada desde então sob o signo de aluno, idealizada e 

regida segundo o que a lei e as propostas curriculares dela esperam.  O aluno submete-se, 

então, a um ensino em que a contradição possivelmente torna-se presente, pois como bem diz 
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Saviani, apud Libâneo (1990, p.20),69 o professor encontra-se num quadro contraditório, uma 

vez que "sua cabeça é escolanovista, a realidade é tradicional, (...) rejeita o tecnicismo 

porque sente-se violentado pela ideologia oficial, não aceita a linha crítica porque não quer 

receber a denominação de agente repressor".  Em meio a inúmeras dúvidas, assediado por 

propostas diversas, o professor apela para o ecletismo, sem ter condições de 

aprofundamentos.  Somente uma pesquisa empírica nos daria informações acerca de como o 

professor concebe a criança, sujeito da educação. 

Vemos, na forma de caracterizar o ensino por Mizukami, a presença clara da 

influência dos saberes "psi", como é o caso da abordagem comportamentalista (tendo como 

teórico de destaque no campo das discussões educacionais, Skinner) que concebe o homem 

como conseqüência das influências do meio-ambiente, sendo passível de controle;  a 

abordagem humanista (destacando o enfoque de Rogers) que considera o ser humano como 

um ser para a auto-realização, possuidor de liberdade e de capacidade própria para se 

desenvolver;  a abordagem cognitivista, de caráter interacionista (que tem como expoente, os 

postulados de Piaget), vê o ser humano como sujeito epistêmico, cujo desenvolvimento 

consiste em alcançar o máximo de operacionalidade em suas atividades (motoras e mentais), 

passando por níveis de desenvolvimento cognitivo de complexidade progressiva. 

Segundo Libâneo (ibid, p.88), o direcionamento da Pedagogia para a questão das 

necessidades e interesses espontâneos da criança resultou na psicologização das situações 

escolares, de forma que os próprios professores passaram a incorporar um vocabulário 

próprio do campo psicológico — inibição, bloqueios,  prontidão,  aptidão,  agressividade,  

afetividade, etc — quando pretendem falar sobre crianças em situação de aprendizagem.  

De acordo com Ghiraldelli Jr. (2003) a década de 1970 (no Brasil), foi palco de 

debates em que a Psicologia praticamente abafou o espaço da Filosofia da Educação,  

                                                           
69 José Carlos Libâneo, a partir de uma relação que faz entre a Pedagogia e a Filosofia, expõe seu pensamento em 

torno de uma dada classificação que faz das tendências pedagógicas: A Pedagogia liberal (com as vertentes: 
tradicional, renovada progressivista, renovada não-diretiva e a tecnicista) e a Pedagogia progressista (que se 
classifica em libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos).  Para cada tendência há uma forma de 
conceber a escola, a situação de aprendizagem, as técnicas pedagógicas, a relação professor-aluno, etc. 
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enquanto pólo articulador de debates no seio das questões educacionais.  Além do 

cognitivismo de Piaget e do comportamentalismo de Skinner, já entrando para as décadas 

seguintes, surgiram estudos pioneiros sobre a relação entre psicanálise e educação, bem 

como o interesse considerável pelo pensamento de Vygotsky, por parte dos educadores.  Dos 

postulados freudianos (psicanálise), diríamos que a pedagogia apropriou-se do conceito de 

"sublimação" (já explicitado em nota 13 no início do capítulo I) para justificar sua 

importância; interessou-se pela questão do "desejo" de saber e pelos aspectos 

"inconscientes" inerentes ao sujeito que se insere na cultura, na tentativa de alcançar 

maneiras eficientes de educar a criança.  No caso das idéias de Vygotsky, é notória a sua 

contribuição à psicologia da educação brasileira, no tocante à atenção que o teórico 

concedeu à linguagem e aos processos sócio-históricos na constituição da subjetividade e no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores — aspectos estes não priorizados por 

Piaget na sua tentativa de explicar o desenvolvimento cognitivo.  Para Vygotsky (1991), a 

criança aprende quando interage com pessoas em seu ambiente e em situações de 

cooperação com seus companheiros, "o 'bom aprendizado' é somente aquele que se adianta 

ao desenvolvimento" (p.101).  Vygotsky edificou os pilares de seu pensamento sobre o 

pensamento marxista,70 mais precisamente no que concerne à importância que deu ao 

aspecto sócio-histórico e ao movimento dialético da inserção e interrelações do sujeito com a 

sua realidade sócio-cultural, em que a capacidade humana de "internalizar"71 é fundamental 

para o desenvolvimento humano. 

 
                                                           
70 É importante acrescentar que o pensamento marxista foi predominante nos debates e nas produções 

acadêmicas direcionadas à educação brasileira, ao longo da década de 1980.  Segundo Ghiraldelli (2003), a 
literatura produzida na época possuía uma tônica sociologizante, articulada à filosofia, em que por meio do 
método dialético, o pensamento do "senso comum" poderia desenvolver-se para uma possível "consciência 
filosófica".  Sobre isso bem expõe Dermeval Saviani (1982) em Educação: do senso comum à consciência 
filosófica. São Paulo: Cortez. 
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Currículo e produção de sujeitos 

 

 

A história da educação institucionalizada mostra que o objetivo de produzir 
(novos) cidadãos acabou sempre implicado em novas e talvez mais sutis formas 
de regulação e padrões de controle e governo.   

(Popkewitz)72

 

De acordo com o trajeto histórico que realizamos — na tentativa de ali encontrar 

indícios da situação da criança na condição de aluno — percebemos sinais de embates em 

determinadas instâncias do universo educacional, tais como no campo da formulação e 

reformulações de leis e nas propostas de reformas que sempre se acompanharam de 

definições curriculares.  Entendendo que no âmbito da educação, leis, reformas e currículos 

são pontos críticos que se entrelaçam, sendo portanto indissociáveis, optamos por enfatizar o 

aspecto curricular, mais precisamente no que se refere às suas implicações no processo de 

"formação do aluno".  A opção por abordar o currículo nesta parte do trabalho torna-se 

pertinente, uma vez que pretendemos analisar os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

buscando investigar o contexto de sua elaboração, não deixando de enfocar o seu 

compromisso com a formação do aluno, por intermédio de saberes que impõem o currículo 

escolar. 

A noção de currículo que tomamos por base para reflexões muito se distancia da 

idéia de currículo enquanto mero instrumento técnico e neutro em favor da metodologia de 

ensino.  Procuramos abordá-lo pela via sociológica que, partindo de uma visão crítica, o 

concebe como possuidor de uma história vinculada ao contexto de organização da sociedade 

e da educação. 

Quando nos deparamos com propostas curriculares temos a tendência imediata 

de observá-las unicamente enquanto subsídios à prática pedagógica e até mesmo procuramos 

                                                                                                                                                                                     
71 Vygotsky pressupunha que a internalização dos sistemas de signos (linguagem, escrita, números) produzidos 

nas relações sócio-culturais provocam transformações em termos de ganhos no desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores.  O teórico chama de internalização, a reconstrução interna de uma operação externa. 

72 Popkewitz, apud Moreira & Silva (2002, p.34). Obra citada anteriormente. 
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criticá-las sobre sua aplicabilidade, coerência e adequação no processo de ensino e 

aprendizagem.  É necessário que nos esforcemos para perceber que, de certa forma, o 

currículo está implicado em relações de poder.  Segundo Moreira & Silva (2002), "o 

currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades 

individuais e sociais particulares" (p.8).73  Na concepção dos autores, o conhecimento 

corporificado como currículo educacional não pode ser visto fora da análise de sua 

constituição social e histórica.  O currículo diz respeito a uma área contestada sendo, 

portanto, uma "arena política".  Sendo assim, a análise de questões relacionadas ao 

currículo não pode prescindir de uma atenção voltada para os aspectos ideológicos ali 

implicados.  Sobre a ideologia, Moreira & Silva (ibid.) definem sua caracterização: 

 

O que caracteriza a ideologia não é a falsidade ou verdade das idéias que 
veicula, mas o fato de que essas idéias são interessadas, transmitem uma visão do 
mundo social vinculada aos interesses dos grupos situados em uma posição de 
vantagem na organização social...  É muito menos importante saber se as idéias 
envolvidas na ideologia são falsas ou verdadeiras e muito mais importante saber 
que vantagens relativas e que relações de poder elas justificam ou legitimam. 
(p.23). 

 

 

Além de considerarmos as relações de poder existentes no currículo é 

interessante que reconheçamos a sua disposição em favorecer a constituição de 

“identidades” (tanto individuais como sociais) que reforcem as relações de poder existentes.  

Pelo fato de o currículo ter sido  associado  à  questão  da  produção  de  identidades  pela  

teoria  crítica  (do currículo), muitos educadores simpatizantes dessa tendência têm se 

empenhado na realização de projetos com fundamentos democráticos — não reforçadores 

das desigualdades presentes na realidade social — que terminam por culminar no esforço de 

construção da cidadania.  Mesmo partindo de reflexões críticas, o esforço de promoção da 

cidadania pode vir permeado por sentidos ideológicos que, de forma sutil, operam em favor 

                                                           
73 Podemos ler essa "produção de identidades" pelo ponto de vista de Guattari (1992) que a considera diferente 

da produção de subjetividade.  A subjetividade tem a ver com singularidade; a identidade tem a ver com 
etiqueta identificatória que demarca o lugar do sujeito. Esta demarcação de lugares nos remete à idéia de 
"prisão identitária" no pensamento dos leitores de Deleuze. 
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da formação de um determinado tipo de identidade passível de controle, regulação, alvo de 

algum tipo de poder.  É necessário que atentemos para o que está por trás de um discurso 

que se normatiza (ainda que seja crítico). Apesar de toda criticidade, precisamos investigar a 

respeito de quem se beneficia desse discurso, a quem ele serve e em que contexto ele se 

legitima. 

Apesar dessa tendência crítica em torno do currículo, há quem sinalize para o 

cuidado com os pensamentos extremos.  É o caso de Henry Giroux74 (1993) que, preocupado 

com os riscos de determinismos e reducionismos, propõe que ao se refletir sobre o currículo, 

deve-se selecionar, criticamente e criteriosamente, determinados ideais da modernidade 

ligados à razão humana em benefício da criação de uma sociedade mais justa, para que 

sejam redefinidos ou até mesmo conservados — não deixando de se levar em conta o fato de 

que essas contribuições podem estar veiculando questões de poder.  Na sua visão, há espaços 

para se pensar na dupla face da escola: escola enquanto instituição que abriga lutas políticas 

e culturais, onde o poder busca viabilizar-se e as subjetividades passam a ser contestadas, e 

escola em que tais subjetividades podem ser ativamente produzidas enquanto agentes de luta 

contra a opressão e dominação.  O currículo, nesta visão, poderia ser visto também em suas 

possibilidades emancipatórias.  Sobre este caráter emancipatório da escola e do currículo, 

vale dizer que nem um nem outro emancipariam de fato, e sim, que podem favorecer o 

processo de emancipação, como bem define Kohan (2003): "uma educação emancipatória, 

aquela que visa a horizontes de emancipação, não é  uma  educação  que  emancipa,  mas  

uma  educação  que permite emanciparmo-nos" (p.248).  Mas, como fazê-lo se a própria 

escola não tem autonomia sequer para pensar e fazer a educação?  Quem pensa e determina 

são os órgãos oficiais, ao invés de criarem condições para que os profissionais da escola 

reinventem suas práticas.  

 

 

                                                           
74 Henry Giroux é teórico da Sociologia do currículo na atualidade. 
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É interessante notar que por trás de propostas curriculares, articuladas às idéias 

reformistas em conformidade com as leis de ensino, há sempre interesses outros, 

particulares, que incentivam a formação de cidadãos, a "autonomia" do professor, etc.  Tais 

interesses se entrecruzam corporificando-se no currículo, na sua efetivação em cada sala de 

aula, produzindo  identidades;  ou  como  diz  Foucault  (1977),  conforme  já  citamos,   

fabricando "indivíduos úteis".  Dentre tais interesses, destacam-se os interesses capitalistas,75 

um dos mais invasivos no tocante ao processo de fabricação dos "indivíduos", os quais 

operam em escalas macro e micro, ou seja, nas diversas esferas sociais e institucionais, 

sendo uma delas a educacional.  Uma prova disso é a intervenção do Banco Mundial, por 

exemplo, que não só financia, mas dita normas para o estabelecimento de políticas públicas, 

inclusive no âmbito educacional, como veremos no próximo capítulo deste trabalho. 

Formar o cidadão é a proposta da educação escolar que circunda o mundo 

neoliberal.  Resta-nos perguntar que cidadão é esse?  Da condição de criança à condição de 

aluno e deste a de cidadão, eis o trajeto da produção de sujeitos no processo de 

escolarização, em que o currículo é um dos fios que compõem a trama do tecido educacional, 

na tentativa de fabricar o cidadão enquanto sujeito auto-regulável, autocontrolável, na sua 

ilusão de autonomia.   Se  as  propostas  curriculares  apontam  para  a  formação do 

cidadão é porque o aluno ainda não é assim considerado pela escola;  a cidadania ainda está 

por vir.  O discurso de formação do aluno para a cidadania é um discurso normatizado que 

acompanha os princípios legais e as práticas educativas que, por sua vez, se utilizam de 

                                                           
75 Na tentativa de solucionar a crise em que se encontra, o capitalismo engendra uma saída para não sucumbir.  

Tal saída pode ser compreendida pelo ideal neoliberalista que tem como objetivo o ajustamento da base técnica 
de produção às necessidades de valorização do capital.  No plano das subjetividades, a razão da existência 
humana passa a ser sua inserção no mercado e o acesso a ele depende das capacidades individuais.  Não é à toa 
que a educação está comprometida com a formação de competências, auto-reguladas, cidadãos perfeitos para o 
mundo do trabalho.  São os novos arranjos de subjetividades que estão mais voltados para a produção de 
"identidades" ("indivíduos" identificados com o que dele se espera) do que para a viabilização de 
singularidades (sujeitos pronunciadores de contra-discursos e questionadores que se colocam, em 
circunstâncias oportunas, numa posição de resistência aos efeitos do poder).  Os novos arranjos carregam 
"idéias" de participação, de envolvimento coletivo, quando, na verdade, a lógica que neles subjaz é da ordem 
da individualização e do aniquilamento da possibilidade de singularizações. 
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parâmetros curriculares como subsídios legitimados.  Todo discurso que se legitima e se 

normatiza, precisa ser sempre questionado.  Eis a nossa tarefa: sempre questionar. 
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Capítulo II 
 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Apresentação e contextualização 
 

 

1. PCNs: do que falam? 

 

Antes de situarmos as origens e apresentarmos definições, objetivos e 

fundamentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, é pertinente dizermos que 

adotaremos uma postura, a princípio, descritiva, a qual se aterá ao discurso explícito nos 

escritos do referido documento, principalmente no que se refere ao seu volume introdutório.  

Cabe-nos, no entanto, informar que os Parâmetros Curriculares Nacionais estão dispostos 

numa coleção de dez volumes, compreendidos em: um documento referente à introdução; seis 

documentos referentes às áreas de conhecimento (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências 

Naturais, História, Geografia, Arte e Educação Física) e mais três volumes que apresentam os 

Temas Transversais (Ética, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural e Orientação 

Sexual). 

Para efeito de delimitação, abordaremos os Parâmetros estabelecidos para as 

quatro primeiras séries do Ensino Fundamental que compreendem o primeiro (1ª e 2ª séries) e 

o segundo (3ª e 4ª séries) ciclos, de acordo com os propósitos da organização da escolaridade 

dos PCNs.76  Isto porque, em um outro momento, estaremos questionando a concepção de 

infância presente nos textos do referido documento destinado à educação do sujeito-criança, 

portanto, objeto desta pesquisa. 

Exploraremos, na parte inicial deste capítulo, o volume introdutório, o qual nos 

revela informações acerca das origens dos Parâmetros Curriculares Nacionais, sua proposta, 

seus princípios e fundamentos, seus objetivos e, ainda, sobre o processo de avaliação e 

                                                           
76 A estrutura dos PCNs, para efeito de visualização dos ciclos com os quais trabalhamos encontra-se em 

apêndice. 



 79

orientações didáticas.  Esta exploração nos dará uma idéia ampla do que vem a ser os 

propósitos expostos no referido documento.  Vejamos, então, como surgiram as intenções que 

levaram à construção dos PCNs, com seus fundamentos, princípios, objetivos e definições. 

 

 

Das Origens  

 

Para falarmos sobre as origens dos PCNs, a partir do que se encontra escrito em 

seu texto, é imprescindível mencionarmos aspectos referentes ao cenário da educação 

brasileira, no âmbito dos dispositivos legais — Lei de Diretrizes e Bases — que dão suporte 

ao estabelecimento de tais parâmetros, bem como no que diz respeito às influências dos 

investimentos no campo educacional, que seguem a lógica do mercado globalizado com suas 

políticas neoliberais. 

Conforme os PCNs, o ensino fundamental estava submetido até dezembro de 

1996, aos termos previstos pela Lei Federal n. 5.692, de agosto de 1971, a qual definia as 

diretrizes e bases da educação nacional, tendo como objetivo geral proporcionar aos 

educandos uma formação destinada ao desenvolvimento de suas potencialidades para a 

autorealização, qualificação para o trabalho e para o exercício da cidadania.  Além disso, ela 

generalizou disposições básicas sobre o currículo, estabelecendo um núcleo comum, em 

âmbito nacional, de caráter obrigatório.  Com o advento da referida Lei, propostas 

curriculares foram formuladas, sob a responsabilidade dos Estados, para servirem de base às 

escolas estaduais, municipais e privadas.  Grande parte destas propostas foram reformuladas 

já na década de 80, seguindo as tendências educacionais da época, sobre as quais discutiremos 

no tópico sobre os fundamentos do PCNs. 

A participação do Brasil na Conferência Mundial de Educação para Todos em 

1990 (em Jomtien - Tailândia), viabilizada pela UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco 

Mundial, constituiu-se como um marco na revisão e redimensionamento de políticas 
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educacionais em nosso país.  Dessa conferência, juntamente com a Declaração de Nova   

Delhi77, acordos e compromissos foram firmados por nove países em desenvolvimento e de 

grande contingente populacional, em prol da luta pela satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem para todos (universalização da educação fundamental), ampliando as 

oportunidades de aprendizagem tanto para crianças, como para jovens e  adultos. 

Em face desses compromissos e considerando a realidade da educação brasileira, 

com os altos índices de evasão e repetência e diante dos diversos problemas que afetam a 

qualidade do ensino, o Ministério da Educação e do Desporto incentivou a elaboração do 

Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), cujas diretrizes políticas pretendiam 

redimensionar o ensino fundamental.  Eqüidade e qualidade eram suas metas que, em 

consonância com a Constituição de 1988, requeria a elaboração de parâmetros no campo 

curricular que não destoassem dos ideais democráticos e que se destinassem ao esforço de 

melhorar a qualidade do ensino nas escolas.  Tal tarefa seria de responsabilidade do Estado, 

conforme os desígnios constitucionais.  

Nesse contexto, em 20 de dezembro de 1996 uma nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional é aprovada (Lei Federal n. 9.394), na qual o dever do poder público 

para com a educação, principalmente no que concerne ao ensino fundamental, fica 

consolidado.  A referida lei define, para o ensino fundamental, o objetivo de propiciar a todos  

                                                           
77 Declaração de Nova Delhi: Documento assinado por 9 países (Indonésia, México, China, Nigéria, Índia, 

Bangladesh, Paquistão, Egito e Brasil), em 16/12/1993, com o objetivo de firmar o compromisso de atender 
aos acordos estabelecidos na Conferência Mundial sobre Educação para Todos. 
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uma formação básica para a cidadania por meio da criação de condições de aprendizagem, 

tanto no que se refere à aquisição de conhecimentos, quanto à formação de atitudes e valores.  

Para atender à amplitude dos objetivos previstos na LDB, surge a necessidade de formulação 

de um conjunto de diretrizes flexíveis, frente à diversidade de situações que compõem o 

cenário educacional no Brasil, mantendo-se o compromisso com o acesso à formação básica 

comum. 

Foi a partir de propostas curriculares de Estados e Municípios brasileiros, em 

confronto com experiências de outros países, levando-se em consideração dados estatísticos 

sobre o desempenho de alunos no ensino fundamental, além de relatos de experiências 

extraídos de encontros de educadores, que se deu o processo de elaboração dos PCNs.  

Participaram de tal processo docentes de diversas universidades, técnicos de secretarias 

(estaduais e municipais) de educação e educadores.  Primeiramente, foi discutida uma 

proposta inicial que foi revista em âmbito nacional (1995-1996), desencadeando, assim, novas 

discussões em encontros regionais, organizados pelas delegacias do MEC. 

 

 

Das definições e objetivos 

 

Como podemos perceber, os PCNs foram apresentados pelo Ministério da 

Educação, inicialmente para as quatro primeiras séries do Ensino Fundamental em 1995/96, 

numa versão preliminar, sendo posteriormente divulgados numa versão definitiva a partir de 

1997.  Em seu texto, eles são definidos como “referenciais para a renovação e reelaboração 

da proposta curricular”, enfatizando a “importância de que cada escola formule o seu 

projeto educacional” (p.9) de forma compartilhada por toda a equipe, visando a co-

responsabilidade de todos os educadores para a melhoria da qualidade da educação. 

Apresentando-se enquanto proposta flexível, não configurando-se como modelo 

homogêneo e impositivo diante da “competência político executiva dos estados e 
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municípios”, da diversidade sócio-cultural em termos das realidades regionais e da 

“autonomia de professores e equipes pedagógicas”, os PCNs fazem um apelo à participação 

e ao exercício da democracia, em prol da construção da cidadania78 no espaço escolar.  Em 

torno deste processo de construção da cidadania, os PCNs delegam à escola a tarefa de 

viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos “socialmente relevantes”, contribuindo 

com o ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos.  A escola, na lógica 

dos PCNs, passa a ser o lugar no qual as crianças se instrumentalizariam para o exercício 

democrático, portanto, o lugar, por excelência, da construção da cidadania. 

Levando em consideração a complexidade da prática educativa, os PCNs 

expressam, em seu discurso, a preocupação em auxiliar o professor no que se refere ao 

processo de tomada de consciência de sua responsabilidade e importância no processo de 

formação do povo brasileiro.  Por outro lado, enfatizam que o aluno seja reconhecido e se 

reconheça como sujeito de sua própria formação em cujo processo o professor também se 

veja como sujeito de conhecimento.  No referido documento está explícito que a formação 

escolar deve propiciar ao aluno o desenvolvimento de capacidades, no sentido de favorecer a 

sua compreensão e a intervenção nos fenômenos sociais, garantindo um conjunto de práticas 

planejadas a partir de referenciais teóricos e princípios pertinentes, frente ao que se propõe e 

à realidade social.  Os PCNs evidenciam a importância dos conteúdos escolares enquanto 

instrumentos para o desenvolvimento, a socialização e o exercício da cidadania.  

No que se refere ao desenvolvimento de capacidades, os parâmetros sugerem que 

sejam consideradas as capacidades de ordem cognitiva, física, afetiva, de relação 

interpessoal e inserção social, além de ética e estética.  Para isto, os conteúdos selecionados 

(por meio de uma ação participativa e de co-responsabilidade) precisam ser encarados como  

 

                                                           
78 Os PCNs (em seu vol. 8, pp.20 e 21) defendem uma noção de cidadania ativa, a qual parte da compreensão do 

cidadão como portador de direitos e deveres, concebendo-o enquanto ser criador e participativo na gestão 
pública.  A questão da cidadania é vista com base na discussão em torno da democracia, em seu sentido mais 
amplo, ou seja, é vista como uma forma de sociabilidade que penetra em todos os espaços sociais. 
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uma forma de desenvolver tais capacidades, as quais permitiriam aos alunos produzir e 

usufruir dos bens culturais e sociais. 

A questão dos conteúdos nos PCNs é ampliada para além da noção de conteúdo 

enquanto fatos e conceitos a serem apreendidos, passando a ser vista como uma dimensão 

que abrange procedimentos, valores, normas e atitudes.  Os conteúdos são abordados em três 

categorias: conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais.  Os 

conteúdos conceituais teriam o objetivo de viabilizar a aprendizagem de conceitos, com o 

auxílio da busca de informações (fatos) por parte do aluno, além de trabalharem os 

princípios que regem a estrutura dos próprios conceitos.  Os conteúdos procedimentais têm a 

ver com o saber fazer, ou seja, com a técnica, métodos e habilidades, de acordo com os 

objetivos e metas que se pretende alcançar.  Os conteúdos atitudinais, por sua vez, dizem 

respeito ao aprendizado de valores, atitudes e normas.  A sugestão é que tais categorias 

devam ser trabalhadas nas diversas áreas de conhecimento (Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Naturais, História, Geografia, Arte e Educação Física) as quais deverão ser 

perpassadas por Temas Transversais que, conforme já explicitado, são: Ética, Saúde, Meio 

Ambiente, Orientação Sexual e Pluralidade Cultural. 

 

 

Dos Princípios e Fundamentos 

 

Os PCNs argumentam que numa sociedade democrática o processo educacional 

não pode ser de caráter impositivo — por parte do governo — no que diz respeito ao 

estabelecimento de um projeto de sociedade e de nação.  Esse projeto deve resultar de 

esforços democráticos, envolvendo a diversidade de interesses, aliada à negociação política 

necessária, para a busca de soluções mediante os conflitos sociais.  No caso, caberia ao 

governo assegurar o processo democrático, minimizando os entraves para tal realização.  Os 

PCNs consideram como entraves, a estratificação social e a injusta distribuição de renda.  
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Investir na escola tendo em vista a instrumentalização de crianças e jovens para que estes 

possam participar na construção desse processo democrático, oferecendo acesso à educação 

de qualidade para todos e oportunidades possibilitadoras de participação social, seria 

portanto, a função de um Estado democrático. 

De acordo com a revelação dos PCNs, a demanda de qualidade do ensino, por 

parte da sociedade, leva o sistema educacional a propor uma prática educativa que se 

adeqüe às necessidades sociais, políticas, culturais e econômicas, que caracterizam a 

realidade brasileira.  Uma prática que leve em consideração os interesses dos alunos, 

garantindo aprendizagens viabilizadoras da formação de cidadãos autônomos, críticos, 

participativos, competentes e responsáveis diante da sociedade.  A escola, nesta visão, 

precisaria assumir-se como “espaço social de construção de significados éticos necessários e 

constitutivos de toda e qualquer ação de cidadania.”  (PCNs, 2000, Vol.1, p.34) 

É interessante citar aqui as intenções dos PCNs, no que dizem respeito à 

capacitação e formação dos estudantes. 

 

 

Não basta visar a capacitação dos estudantes para futuras habilidades em termos 
das especializações tradicionais, mas antes trata-se de ter em vista a formação 
dos estudantes em termos de sua capacitação para a aquisição e desenvolvimento 
de novas competências, em função de novos saberes que se produzam e 
demandam um novo tipo de profissional, preparado para poder lidar com novas 
tecnologias e linguagens, capaz de responder a novos ritmos e processos.  (ibid. 
p.34-35) 

 

 

Partindo dessa lógica, os PCNs expõem a necessidade do professor explorar, no 

processo de ensino e aprendizagem, a aprendizagem e aplicação de metodologias que 

priorizem a construção de estratégias de verificação e comprovação de hipóteses na 

construção do conhecimento, além do investimento no desenvolvimento da capacidade de 

argumentação e de senso crítico, o qual favoreceria a criatividade.  
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Segundo o discurso dos PCNs, as tendências pedagógicas assumidas pelas 

escolas brasileiras, tanto no campo do ensino público, quanto do privado, em geral não se 

apresentam de forma pura, ou seja, configuram-se a partir de mesclagens de mais de uma 

linha pedagógica.  A tradição pedagógica brasileira está perpassada por quatro tendências: 

a tradicional, a renovada, a tecnicista e as tendências marcadas por preocupações sócio-

políticas. Vale salientar que a questão das tendências pedagógicas, apresentadas nesta parte 

do nosso trabalho, encontra seus fundamentos no que foi abordado no contexto histórico da 

educação brasileira como parte do capítulo anterior desta dissertação. 

De forma bastante resumida, o volume introdutório do documento expõe cada 

uma dessas tendências para poder justificar seus fundamentos.  Sendo assim, apresenta a 

pedagogia tradicional enquanto proposta centrada no professor, o qual assume a função de 

vigiar, corrigir, ensinar e aconselhar o aluno.  Sua metodologia baseia-se na exposição oral 

do conteúdo e na memorização do que é estudado.  No tocante ao conteúdo, este corresponde 

aos conhecimentos e valores sociais acumulados ao longo da história, sendo destituídos de 

significações.  Trata-se de uma prática caracterizada como conservadora, em que os 

interesses e a realidade de vida dos alunos não são levados em conta. 

Sobre a pedagogia renovada — de grande influência no ensino pré-escolar, no 

Brasil dos anos 30 — os PCNs revelam a sua ligação com a Escola Nova que, por sua vez, 

destaca o princípio da aprendizagem por descoberta, tendo o interesse do aluno e a 

experiência como fatores viabilizadores desta aprendizagem.  O aluno passa a ser visto como 

indivíduo livre, ativo e social e, portanto, o centro da atividade escolar.  O professor assume, 

nesta tendência, a função de facilitador.  O texto dos Parâmetros apresenta uma crítica a tal 

tendência, que diz respeito ao risco de se propor um ensino guiado pelos interesses dos 

alunos, ficando em segundo plano o trabalho planejado, o qual se constitui uma referência 

para a efetivação do processo ensino-aprendizagem.  

A respeito do tecnicismo — anos 60 e 70 — o que o documento destaca é a forte 

influência de teorias behavioristas da aprendizagem.  Com a supervalorização da tecnologia, 
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a prática pedagógica passou a ser controlada e dirigida pelo professor, por meio de 

atividades e procedimentos mecânicos, rígidos e altamente programados, de forma que o 

aluno ficou reduzido a um indivíduo que reage a estímulos para corresponder ao que a 

escola dele   espera. 

No tocante às tendências marcadas por preocupações sociais e políticas, os PCNs 

mostram que em decorrência da abertura política79, mobilizações de educadores partem para 

a busca de uma educação crítica e transformadora da realidade sócio-política e econômica.  

Destacam-se entre essas tendências, as teorias crítico-reprodutivista, a pedagogia libertadora 

e a pedagogia crítico-social dos conteúdos. 

Sobre as teorias crítico-reprodutivistas80, nada dizem os PCNs a este respeito.  No 

que se refere à pedagogia libertadora, revelam as suas origens nos movimentos de educação 

popular, entre os anos 50 e 60, interrompidos por ocasião do golpe militar em 1964, 

retornando ao final da década de 70 e início da década de 80.  A pedagogia libertadora 

caracteriza-se por uma proposta educacional pautada em discussões de temas sociais e 

políticos vividos na realidade social imediata.  Ao professor cabe coordenar as discussões, 

tendo o aluno como elemento atuante e participativo no processo educativo. 

                                                           
79 Processo que se deu a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, com o enfraquecimento do regime 

militar.  Ver a parte 2 do Capítulo I deste trabalho. 
80 As teorias crítico-reprodutivistas, assim denominadas e criticadas por Dermeval Saviani, consideravam que a 

escola formal era reprodutora da sociedade de classes (reforçadora do modo de produção capitalista) sendo 
autoritária e porta-voz da ideologia dominante.  Tentavam desmistificar a idéia de que a educação (a escola) 
teria o poder de corrigir as injustiças no âmbito das tramas sociais.  Tais teorias possuem suas raízes na 
sociologia francesa associada a teses de filosofia social e educacional.  Passeron, Bourdieu, Establet, Baurdelot 
e Althusser seriam os ícones da referida tendência. 
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A pedagogia crítico-social dos conteúdos surge, então, no mesmo período, como 

reação de alguns educadores não satisfeitos com a pouca importância dada pela perspectiva 

libertadora ao aprendizado do saber elaborado — as heranças dos campos científicos e todo 

o patrimônio cultural da humanidade. 

Os PCNs acrescentam, ainda, as tendências de vanguarda de viés psicológicos, 

bem como as de cunho sociológico e político, que surgiram no final dos anos 70 e que nos 

anos 80 passaram por um processo de integração.  Tem-se, então, a psicologia genética, 

auxiliando na compreensão dos mecanismos pelos quais as crianças constróem 

representações internas de conhecimentos, além da perspectiva social que resgata a 

importância da relação interpessoal no processo ensino-aprendizagem, e da relação entre 

cultura e educação.  Um outro ponto destacado no documento é a contribuição das pesquisas 

sobre a psicogênese da língua escrita81, que causou grande impacto no ensino da língua nas 

séries iniciais, no que se refere ao contexto escolar brasileiro. 

A partir do que expõem em torno das tendências apresentadas, os PCNs 

consideram importante atentar para as contribuições que cada uma delas trazem para a 

elaboração de uma proposta que tente recuperar aspectos positivos de práticas anteriores, 

em prol do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos.  O documento revela um certo 

reconhecimento da importância da participação constitutiva do aluno, bem como a 

intervenção do professor para a aprendizagem de conteúdos que contribuam para a 

formação do aluno.  Os PCNs propõem, portanto, que o conhecimento seja visto no sentido 

de complementaridade e de provisoriedade do conhecimento.  Isto porque concebem o objeto 

do conhecimento como sendo de ordem complexa, além de considerar que o processo  

 

 

                                                           
81 Psicogênese da língua escrita - estudo desenvolvido por Emília Ferreiro baseado em pressupostos piagetianos.  

Defende que as crianças constróem a escrita por meio de elaborações de hipóteses, enfrentando, nesse processo 
de construção, uma série de conflitos cognitivos.  Ver: Ferreiro, E & Teberosky, A. (1986)  Psicogênese da 
língua escrita.  Porto Alegre: Artes Médicas. 
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cognitivo não ocorre por justaposição, mas por reorganização.  Sobre a provisoriedade, o 

documento diz que “não é possível chegar de imediato ao conhecimento correto, mas 

somente por aproximações sucessivas que permitem sua reconstrução.” (p.44) 

À medida em que resgatam a importância dos conteúdos, os referidos parâmetros 

conferem à escola a função de garantir o acesso aos saberes elaborados socialmente, os 

quais são tomados como instrumentos à serviço do desenvolvimento, da socialização e do 

exercício da cidadania.  Para isto, os conteúdos precisam estar vinculados às questões 

sociais situadas historicamente.  A escola seria, nesta lógica, um espaço de formação e 

informação, distinguindo-se de outras práticas educativas (vividas na família e nas diversas 

formas de convívio social), justamente por tratar-se de uma ação intencional, sistemática e 

contínua, planejada para crianças e jovens, por um período extenso de tempo.  Sua função 

socializadora, que compreende o desenvolvimento individual e o contexto sócio-cultural, 

favoreceria à constituição dos indivíduos enquanto pessoas iguais e, ao mesmo tempo, 

diferentes de todas as outras.  A igualdade, no contexto desse discurso, diz respeito à 

oportunidade de compartilhar, com os outros, de um conjunto de saberes e conhecimentos.  A 

construção da identidade pessoal (que diferencia um indivíduo de outros e que torna-se 

impossível fora do convívio social) e a construção da identidade coletiva são aspectos que 

fazem parte de um mesmo processo.  Diz, ainda, o discurso dos PCNs: “A formação escolar 

deve possibilitar aos alunos condições para desenvolver competência e consciência 

profissional, mas não restringir-se ao ensino de habilidades imediatamente demandadas pelo 

mercado de trabalho. (vol.1, p.47) 

É importante mencionar que um dos itens que compõem os fundamentos dos 

Parâmetros Curriculares diz respeito à Escola enquanto lugar de construção coletiva e 

permanente, sendo esta construção, condição imprescindível ao exercício de sua função 

social.  Os PCNs apontam e defendem a necessidade de que cada escola discuta e construa 

seu projeto educativo, para que assim possa garantir a formação coerente de seus alunos, ao 

longo da escolaridade obrigatória.  O referido projeto seria um processo constituído por 
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metas e meios segundo a particularidade de cada escola, em cujo movimento, a 

corresponsabilidade de todos os membros da comunidade escolar, em trabalhos pedagógicos 

contínuos, assumiria grande importância. 

No que se refere ao processo ensino-aprendizagem, os PCNs apontam para a 

necessidade de ressignificação da unidade entre o ensino e a aprendizagem, criticando as 

tendências que priorizam o ensino, optando, por sua vez, por uma perspectiva construtivista.  

Sobre a referida perspectiva, o documento acrescenta que esta se configura por uma série de 

princípios que consideram o desenvolvimento e a aprendizagem como aspectos 

complementares.  Vale salientar que compõem esta perspectiva, a psicologia genética, a 

teoria sócio-interacionista e o enfoque nas atividades significativas.  O conhecimento é, nesta 

visão, uma construção histórica e social, em que fatores de ordem cultural e psicológica 

passam a interferir em seu processo.  Os “erros”, na concepção construtivista, passam a 

assumir uma conotação nunca antes considerada, a de serem passíveis de superação, sendo, 

portanto, interpretados como erros construtivos que, ao serem trabalhados, auxiliam no 

sentido do aluno alcançar níveis superiores de desenvolvimento e aprendizagem.  A referida 

perspectiva reconhece a importância do professor, dos companheiros de classe e dos 

materiais didáticos, mas põe em evidência a atuação do próprio aluno no seu ato de construir 

significados em torno dos conteúdos da aprendizagem.  Este processo de atribuição de 

sentido aos conteúdos, tanto é de caráter individual, como também cultural.  Para que haja 

aprendizagem significativa é preciso que o aluno elabore hipóteses e experimente-as.  Sendo 

assim, de acordo com os PCNs, fatores e processos afetivos, motivacionais e relacionais são 

importantes nesse momento, pois a aprendizagem passa a ser condicionada pelas 

possibilidades do aluno que dizem respeito à própria organização do pensamento, como 

também pelos conhecimentos e experiências prévias que se dão pelo efeito da interação 

social.  É partindo dessa lógica que se considera o que o aluno pode fazer sozinho (pelo seu 
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nível de desenvolvimento real) e o que o aluno consegue fazer mediante a interação com 

outras pessoas (pelo seu nível de desenvolvimento potencial).82

Os PCNs falam, ainda, de outros mecanismos de influência educativa, os quais 

estão articulados à questão da organização e funcionamento da instituição escolar, como 

também mencionam os valores implícitos e explícitos que permeiam as relações no seio da 

comunidade escolar.  Estes seriam fatores determinantes da qualidade de ensino que 

exerceriam influências sobre o que e como os alunos aprendem.  Além disso, as influências 

sociais, de caráter extra escolar — tais como: família, igreja, amigos e mídia — somam-se ao 

processo vivenciado na escola, tanto contribuindo para consolidá-lo, como, em alguns casos, 

apresentando obstáculos à aprendizagem. 

Segundo os PCNs, para que haja ressignificação do processo de ensino-

aprendizagem é necessário que se considere também o desejo de conhecer e de saber dos 

alunos. 

 

 

Se o projeto educacional exige ressignificar o processo de ensino e 
aprendizagem, este precisa se preocupar em preservar o desejo de conhecer e de 
saber com que todas as crianças chegam à escola.  Precisa manter a boa 
qualidade do vínculo com o conhecimento e não destruí-lo pelo fracasso 
reiterado. (p.54) 

 

 

 

Em suma, os PCNs acrescentam que “não é a aprendizagem que deve se ajustar 

ao ensino, mas sim o ensino que deve potencializar a aprendizagem.” (p.55) 

 

 

 

                                                           
82 Os referidos níveis fazem parte da teorização de Vygotsky no que concerne ao conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal.  A zona de desenvolvimento proximal "é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível do 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com companheiros mais capazes."  Vygotsky, L.S. (1991).  A formação social da mente.  São 
Paulo: Martins Fontes, pp.94-103. 
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Da organização da escolaridade em ciclos e do conhecimento escolar 

 

Os PCNs adotam a proposta de organização escolar em ciclos, por considerá-la 

flexível, no sentido de permitir que se trabalhe melhor com as diferenças, em termos de ritmo 

de aprendizagem.  Consideram que esta proposta é coerente com os fundamentos psico-

pedagógicos que os norteiam, com a concepção de conhecimento e da função da escola, já 

mencionados no tópico relativo aos fundamentos. 

Segundo o que nos revela o texto do documento, a lógica da opção por ciclos 

consiste em evitar obstáculos inúteis, desnecessários e nocivos ao longo do processo de 

aprendizagem, ou seja, tende a evitar as freqüentes rupturas e a excessiva fragmentação do 

percurso escolar, assegurando a continuidade do processo. 

Os Parâmetros Curriculares estão organizados em ciclos de dois anos, de forma 

que o primeiro ciclo refere-se ao primeiro e ao segundo anos do ensino fundamental e o 

segundo ciclo, ao terceiro e ao quarto anos, seguindo esta lógica para os outros quatro anos 

do ensino fundamental (terceiro e quarto ciclos). 

A organização do conhecimento escolar proposta pelos PCNs compreende a 

disposição de diferentes áreas com seus respectivos conteúdos e de temas transversais.  Sobre 

a concepção de área, o documento evidencia a natureza dos conteúdos, definindo o corpo de 

conhecimentos e o objeto de aprendizagem. Os volumes destinados às áreas de conhecimento 

(vols. 2, 3, 4, 5, 6 e 7) trazem, para cada campo do saber, justificativas, fundamentações 

epistemológicas e psico-pedagógicas, critérios para organização e seleção de conteúdos, 

além de orientações para o processo avaliativo. No que se refere aos temas transversais, 

reforçando o que já expomos, estes consistem em um tratamento transversal de temáticas 

sociais na escola, ou seja, são temas que aparecem transversalizados nas áreas definidas, 

permeando o processo ensino-aprendizagem.  Os volumes 8, 9 e 10 dos PCNs, destinados à 

apresentação dos referidos temas (Ética, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural e 

Orientação Sexual), discutem a sua relevância no processo educativo. 
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2 - PCNs - Uma outra face 

 

Abordar os Parâmetros Curriculares Nacionais requer uma reflexão em torno do 

contexto sócio-político e econômico no qual eles passaram a ser elaborados e propostos.  Para 

isto, faz-se necessário buscarmos compreender a lógica das reformas educacionais e das 

propostas curriculares, considerando que estas estão inteiramente implicadas nas grandes 

mudanças ocorridas no âmbito do econômico, do social e do político, nos quais estão 

incluídos os processos de globalização, transformações no mundo do trabalho e mudanças 

sociais, que vêm ocorrendo nas mais diversas partes do mundo.  Atravessamos um momento 

em que as palavras que circulam e ecoam nos debates e encontros educacionais são 

praticamente as mesmas: competitividade, descentralização, novas tecnologias, eqüidade, 

cidadania, interdisciplinaridade, transversalidade, qualidade, reformas curriculares, além de 

outras. 

Há, por sua vez, um consenso em torno do discurso sobre a urgência de reformas 

no campo da educação, sobretudo na América Latina, sob a justificativa, principalmente, da 

má qualidade do ensino e do problema de evasão e repetência.  É preciso, portanto, levarmos 

em consideração como tal discurso foi se construindo, quais os seus atores, quais as 

estratégias e princípios que subjazem à sua constituição e em que circunstâncias político-

sociais e econômicas ele emerge e passa a compor as falas dos envolvidos na prática do 

processo educativo. 

Um fato importante que precisa ser evidenciado é que cada vez mais a política 

educacional vem sendo subordinada à lógica econômica que a direciona para os desafios de 

uma nova ordem econômica mundial.  A exemplo disso, podemos citar o papel que assumem 

os organismos internacionais na definição das políticas educacionais tanto na América Latina, 

como em nível mais amplo, como é o caso do Banco Mundial, cuja função está para além da 
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questão do financiamento.  Melhor esclarecendo, sua função principal consiste em oferecer 

iniciativas para a elaboração de políticas e estratégias educacionais.  Na verdade, ele é a 

principal agência de assessoria técnica  para os chamados países em desenvolvimento, sendo 

uma referência importante na pesquisa em educação, segundo Torres (2003).  Dotado de uma 

equipe altamente especializada, exerce grande influência na construção de uma 

homogeneidade discursiva, em torno das questões referentes às políticas educacionais da 

América Latina, homogeneidade essa que pronuncia o discurso da urgência de reformas como 

vimos no parágrafo anterior. 

Quando passamos a refletir sobre as políticas públicas para o ensino no Brasil, 

percebemos uma busca de reorganização da educação e os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

dentre outras medidas, vêm compor este cenário de busca de direções.  Tal busca tem a ver 

com “acordos” de âmbito internacional, em que critérios para a organização e funcionamento 

dos sistemas públicos de ensino tornam-se alvo de imposições.  Como sabemos, os referidos 

acordos funcionam muito mais como forma de pressão, conduzindo propostas de educação 

coerentes com a lógica do mercado, em que a ampliação do acesso à escola, com a redução 

dos custos, passa a configurar-se enquanto estratégia básica que atende tanto aos interesses 

econômicos e políticos internacionais, quanto aos interesses políticos localizados.  Com isto, 

queremos dizer que as últimas décadas comportam a ocorrência de uma série de “programas 

de ajuste” impostos por instituições financeiras, como Banco Mundial e FMI (isto no campo 

das políticas sociais, onde se inclui a educação) que passaram a monitorar as decisões 

políticas dos governos, observando medidas e desempenhos, além de imporem 

condicionalidades aos empréstimos e renegociações de dívidas, como bem destaca Moraes 

(2000). 

Esta perspectiva econômica de encarar a realidade das políticas educacionais 

adquire uma maior amplitude, no sentido de ir além da subordinação dessas políticas à lógica 

produtiva, quando passamos a refletir o contexto das reformas no âmbito de um outro 

desdobramento do sentido de produção, a saber, a produção de subjetividades.  Segundo esta 
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visão, é importante que mencionemos aqui a colaboração de Popkewitz (1997), que discute 

um outro sentido e significado das reformas educacionais, que tem a ver com a concepção de 

reforma enquanto forma de administração social da liberdade.  Sobre o que entende por 

reforma, ele nos diz: 

 
 

Não possui um significado ou definição essencial.  Nem tampouco significa progresso...  mas 
implica, sim, uma consideração das relações sociais de poder. (...)  Minha tese central é de que a 
reforma é melhor entendida como parte do processo de regulação social.  (...) Prefiro usar o 
conceito de regulação social mais do que o de controle social para enfatizar os elementos ativos de 
poder presentes nas capacidades individuais socialmente produzidas e disciplinadas.  (pp.12 e 13) 

 
 

É partindo da busca de ampliação de uma visão em torno do que subjaz ao 

discurso proferido dos PCNs — documento elaborado com o intuito de redimensionar o 

ensino fundamental, como medida que responde aos acordos internacionais, articulados com 

os projetos e políticas encabeçados pelas grandes instituições educacionais — que 

abordaremos alguns aspectos mencionados nos tópicos da primeira parte deste capítulo, 

buscando uma outra face do discurso presente no referido documento. 
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O cenário das origens dos PCNs 

 

Sobre as origens dos PCNs, é importante que apresentemos aqui, acontecimentos 

subjacentes ao processo de elaboração e implementação de tais referenciais.  A partir das 

informações extraídas do próprio texto dos Parâmetros, queremos evidenciar a contribuição 

de Bonamino e Martinez (2002) no que diz respeito à compreensão das nuanças políticas 

implicadas no referido processo.  Em seu artigo, bastante esclarecedor, as autoras revelam o 

conflito entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) no momento do estabelecimento dos PCNs.  Seguindo a lógica dos 

argumentos utilizados pelas autoras, veremos como se instaurou tal conflito, resgatando um 

pouco do contexto sócio-histórico e político que constitui o cenário das propostas atuais para 

o campo educacional. 

A década de 1990 se destacou enquanto década de iniciativas curriculares a serem 

instituídas no Brasil.  Definidos pelo MEC, os PCNs para o primeiro e segundo ciclos do 

ensino fundamental foram os primeiros a serem divulgados já no final de 1995, numa versão 

preliminar, que seria avaliada e consultada por professores e acadêmicos de algumas 

instituições do país.  Feita a consulta e conforme pareceres recebidos e das conclusões de 

alguns encontros com educadores, especialistas e acadêmicos, o MEC reelaborou a referida 

versão preliminar.  Em setembro de 1996, esta versão dos PCNs foi apresentada ao Conselho 

Nacional de Educação para que o mesmo discutisse sobre a proposta elaborada. 

Retrocedamos um pouco no tempo para melhor compreendermos as devidas 

articulações.  Na década de 1980, com o advento do retorno à denominada democracia 

política, surgiram expectativas de desenvolvimento no conjunto das instituições da sociedade.  

Apesar da persistência do autoritarismo, que se colocava contrária ao retorno da 

institucionalidade dita democrática, a abertura política constituiu-se enquanto cenário de 

possibilidades de modificações no sistema educacional, mais precisamente no tocante às 

reformas estruturais e curriculares para a melhoria da escola pública.  Sendo assim, prefeitos, 
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governadores e secretários de educação, em oposição ao governo militar, empenharam-se em 

impelir modificações no âmbito da educação escolar.  Essa tendência democrática repercutiu 

tanto nas propostas educacionais apresentadas no momento de elaboração da nova 

Constituição Federal (CF), quanto no processo de elaboração da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional.  Vale salientar que a nova CF, de 1988, contém artigos que se 

referem a uma formação básica comum, fruto de polemizações sobre questões curriculares 

durante a Assembléia Nacional Constituinte.  Esses artigos conduzem ao estabelecimento de 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, seguindo os princípios de igualdade e de 

diversidade, para que assim possa ser assegurada uma formação básica comum, ao mesmo 

tempo que contemple a diversidade cultural, nos diferentes contextos escolares do Brasil.  

Ainda em 1988, tramitava no Congresso a LDB que reafirmava a CF, no tocante à 

responsabilidade da União — em colaboração com os estados e municípios — em estabelecer 

diretrizes para a formação dos currículos com seus conteúdos básicos. 

De acordo com a Lei n. 9.131/95, que cria o Conselho Nacional de Educação (CNE)83 enquanto 

instância representativa da sociedade brasileira, caberia a tal órgão deliberar sobre as diretrizes curriculares 

propostas pelo MEC (art. 9, parágrafo primeiro, alínea C).  Sendo assim, os currículos e conteúdos propostos 

pelo MEC, conforme os desígnios legais postulados pela CF, pela nova LDB e a Lei supracitada, deveriam ter 

como foro de deliberação, a Câmara de Educação Básica (CEB)84 e o CNE.  Acontece que quando a primeira  

versão   dos   PCNs   foi   divulgada    pelo   MEC,   os   conselheiros   de   CNE   ainda   nem tinham sequer 

iniciado seu mandato. 

É importante esclarecer que longe de ser um conjunto de conteúdos mínimos e 

obrigatórios para o ensino fundamental, os PCNs, como pudemos ver, se constituem enquanto 

proposta curricular bastante complexa, que contém indicadores axiológicos, propostas 

metodológicas, articulações entre áreas de ensino pela via de temas transversais, além de 

critérios de avaliação.  Mesmo com toda essa complexidade, os PCNs não deixam de ser 

                                                           
83 O CNE concebe as diretrizes curriculares como linhas gerais de ação, como proposição de caminhos abertos à 

tradução em diferentes programas de ensino. 
84 A CEB apresenta as Diretrizes Curriculares Nacionais como um conjunto de definições doutrinárias sobre 

princípios, fundamentos e procedimentos da Educação Básica, que orientam as escolas na organização, 
desenvolvimento e avaliação de novas propostas pedagógicas. 
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instrumentos normativos de caráter específico.  Apesar de serem específicos, terminaram por 

reorientar um instrumento de caráter mais geral, como as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN), demonstrando, assim, um movimento invertido de onde Ludke (1999) conseguiu tirar 

uma certa conclusão: para o MEC, havia uma urgência em ver os PCNs aprovados pelo CNE 

e postos em ação pelas redes de ensino, não sendo prioridade discutir sobre diretrizes 

curriculares em debates públicos, tampouco na agenda do Estado.  Já para o CNE, não era 

concebível que houvesse indiferença quanto ao interesse da comunidade científica (do campo 

educacional) em discutir as propostas dos PCNs, bem como discutir sobre seu processo de 

elaboração. 

Deste ponto polêmico, perguntaríamos: Afinal de contas, o que caberia então à 

CEB e ao CNE?  Pois bem, apoiada no contexto legal que delegava ao Conselho Nacional de 

Educação a função de deliberar sobre as diretrizes curriculares do MEC, a Câmara de 

Educação Básica passou a reafirmar a importância da proposta pedagógica da escola e o 

caráter não obrigatório dos PCNs.  Tal reafirmação é, então, tomada pelo CNE — no sentido 

de posicionamento político — que põe em evidência a não-obrigatoriedade dos PCNs.  Vale 

salientar que a falta de diálogo entre o MEC e o CNE ecoou durante todo o processo de 

elaboração dos PCNs para o terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, revelando, de 

certa maneira, uma espécie de luta que muito diz de uma disputa de competências. 
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Contradições em cena 

 

Vimos, no seu volume introdutório, que os PCNs se definem como “referenciais 

para a renovação e reelaboração da proposta curricular” (p.9) e que “não configuram, 

portanto, um modelo curricular homogêneo e impositivo que se sobreporia à competência 

político-executiva dos Estados e Municípios, à diversidade sócio-cultural... ou à autonomia de 

professores e equipes pedagógicas” (p.13).  Tais palavras tentam desfazer, segundo Arroyo 

(2001), a visão tradicional de que toda mudança no ensino básico do setor público deve vir do 

alto e de fora, quando insiste no caráter não impositivo da proposta.  O que vemos no decorrer 

do texto é que há um certo “reconhecimento” da autonomia da escola e do professor; porém, 

analisando o seu processo de implementação e observando a posição dos atores que direta ou 

indiretamente participaram de sua constituição, percebe-se que os referidos documentos 

“provém do alto”, sob a forma de uma “estrela guia”, para os supostos desorientados.  Estrela 

esta que não somente guia, mas que, fazendo parte de uma “constelação” de medidas 

“iluminadas” (consideradas como inovadoras em favor do que se chama de reforma), tem 

como aliados, critérios de avaliação que, sob o controle de determinados atores (com seus 

respectivos interesses), vigiam e, de modo indireto, punem — utilizando os termos de 

Foucault (1977) — os que não trilham pelos caminhos iluminados.   

Bem sabemos que os PCNs, apesar de proporem uma transversalidade de temas, 

ainda têm como ponto central o enfoque nas áreas, nos conteúdos enquanto instrumentos de 

mudança.  Assim, o sistema de ensino passa a se definir pelo que ensina e pelos 

conhecimentos que a criança domina.  Teme-se, portanto, com o advento do Sistema Nacional 

de Avaliação da Escola Básica (SAEB) 85, que os PCNs se reduzam a meros conteúdos 

avaliados nas provas.  Para Arroyo (ibid.), não existe força mais seletiva do conhecimento do 

que a avaliação dos sistemas de ensino.  Ele acrescenta, ainda, que as provas utilizadas no 
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processo avaliativo podem vir a ser mais coercitivas do que qualquer ideologia.   Na 

realidade, poderíamos adiantar aqui que as provas, em si, já seriam instrumentos de 

veiculação ideológica. 

Voltando ao discurso “descentralizador”, “flexível”, de cunho “democrático” 

dos PCNs, o qual incentiva a construção participativa e autônoma de projetos pedagógicos 

por parte das unidades escolares, percebemos uma certa contradição desses ideais, a 

começar pelo próprio processo de elaboração e implementação dos referidos parâmetros.  

Para tal processo, o que contou, segundo Arelaro (2000), foram propostas modernas de 

escolas privadas bem sucedidas da região sudeste.  Segundo a autora, não houve qualquer 

reconhecimento das bem sucedidas experiências das escolas públicas, tampouco se ouviram 

opiniões de professores das redes públicas de outras regiões do país, sobre seus anseios, 

dificuldades e sugestões para possíveis soluções.  Sobre a participação dos pais dos alunos e 

o respeito aos anseios dos sujeitos, ou seja, das crianças e dos adolescentes, não houve 

espaço para tal; podemos aí contemplar um exemplo concreto de exclusão, em movimento 

contrário aos princípios democráticos que se articulariam com a noção de cidadania, tão 

defendidos no texto dos PCNs e no âmbito das leis do ensino. 

Os  PCNs  são  claros  no  tocante  à  responsabilidade  dada  ao  Estado,  em 

garantir  condições  para  o  exercício  democrático,  promovendo  ações  desencadeadoras   

do  desenvolvimento  harmônico  e  eqüitativo  do  povo.   Vemos  que  é  basicamente  sob 

esta   justificativa   que   o   governo   se   autoriza   a   aplicar   exames   (como  é  o  caso  

doSAEB,  dentre  outros)  para  avaliar  rendimentos  do  aluno  e  para  supervisionar  as 

práticas educativas, garantindo, por outro lado, uma maior produtividade do sistema 

educacional (produtividade em termos econômicos e no plano do gerenciamento de 

subjetividades) em consonância com as exigências das instâncias financiadoras e dos 

interesses  globais  e  localizados  nas  instituições  oficiais  que  administram  o  ensino  nas 

                                                                                                                                                                                     
85 SAEB - Criado no MEC, em meados da década de 1980, e amparado pela LDB que responsabiliza a União em 

avaliar o rendimento escolar em nível nacional (para as quartas e oitavas séries, hoje diríamos, ao final do 
segundo e do quarto ciclo). 
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escolas públicas, principalmente.  Abre-se, então, um espaço, nos PCNs, para se falar da 

necessidade  de  cada  escola  formular  um  projeto  pedagógico  conforme  a  sua  

realidade, sendo  que  tal  abertura  contribui,  a  nosso  ver,  para  o  estabelecimento    da    

uma    certa ilusão de participação democrática, trabalho de uma ideologia86.  Perguntamos, 

então: E se esses projetos, ao serem formulados, destoarem dos parâmetros estabelecidos?  

Como se sairão os alunos e suas respectivas escolas “desobedientes” por ocasião das provas 

do SAEB? Responsabilizados, o que sobrará, em termos de punição, àqueles que não 

percorreram o caminho iluminado? 

Pelo visto, apesar de não obrigatórios, os PCNs se estabelecem como uma 

“estrela guia”, por meio da qual o professor deve se orientar.  Um exemplo de auxílio que 

“vem do alto e de fora”, desconsiderando as vozes dos sujeitos que freqüentam as escolas.  

Concordamos, portanto, com o posicionamento de Kramer (2001) a respeito de como deveria 

ser construída uma proposta pedagógica, levando em consideração que os PCNs se 

constituem, a nosso ver, enquanto proposta. 

 

 

 

 

Uma proposta pedagógica precisa ser construída com a participação efetiva de 
todos os sujeitos — crianças e adultos, alunos, professores e profissionais não-
docentes, famílias e população em geral — levando em conta suas necessidades, 
suas especificidades, sua realidade.  Isso aponta, ainda, para a impossibilidade 
de uma proposta única, posto que a realidade é múltipla, contraditória.  (p.171) 

 

 

 

                                                           
86 O trabalho da ideologia, segundo Souza Filho (2001), tem a ver com o seu serviço à dominação.  A ideologia 

enquanto instrumento da legitimação do exercício de todo poder de dominação (para além da lógica das classes 
econômica e politicamente dominantes), oculta a gênese histórico-social de toda realidade, utilizando-se de um 
discurso feito de lacunas e como nos diz Chauí (1981): "é porque não diz tudo e não pode dizer tudo que o 
discurso ideológico é coerente e poderoso" (p.22).  Obs: Souza Filho propõe que a ideologia seja analisada em 
sua relação com o fenômeno da cultura.  O autor parte das idéias de Foucault, atreladas ao pensamento de 
Castoriadis, Maurice Godilier, Freud e Lacan (para compreender os fenômenos da alienação e da dominação), 
dentre outros, acrescentando algo mais à compreensão do fenômeno ideológico segundo Marx e Engels.  
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Retornando às contribuições de Arelaro (ibid.), é importante dizer que a autora 

cita, ainda, a participação de diferentes especialistas para “opinar” sobre o já elaborado, 

cujas críticas contundentes foram, em grande parte, desconsideradas, não interferindo no que 

já estava estabelecido.  Fundamentados no Construtivismo e nos postulados de César Coll — 

psicólogo espanhol contratado pelo MEC para orientar a elaboração dos Parâmetros em 

questão — os PCNs apresentam mais uma contradição quando admitem que as tendências 

pedagógicas, mencionadas no início, “trazem, de maneira diferente, contribuições para uma 

proposta atual que busque recuperar aspectos positivos das práticas anteriores...”  (vol. 

Introdutório, p.42).  O que se vê, de certa forma, é a adoção do pensamento homogeneizado, 

camuflado pelo discurso explícito em favor da não-homogeneização.  Percebemos que há 

uma homogeneização tanto no que concerne às perspectivas teórico-metodológicas que 

fundamentam os parâmetros, quanto na intenção de implementação em todas as redes de 

ensino em âmbito nacional.  O pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas enquanto 

princípio de ensino, contidos no artigo 205 da CF de 1988, fica abafado no plano das 

entrelinhas do discurso dos PCNs, em detrimento do esforço de persuasão, em busca de 

adesão de suas propostas, pelo viés da exaltação de certas perspectivas eleitas.  Eis um 

exemplo do resultado de disputas pelo prestígio no campo das ciências que dialogam com a 

educação.  Tal disputa aparece no campo discursivo, melhor dizendo, a palavra é a arena 

onde se confrontam interesses contraditórios, sendo o discurso, ideológico por excelência, 

como quer Bakhtin (1995). 

Para efeito de reflexões, é interessante pensarmos sobre essa batalha travada 

entre os campos do saber científico, emaranhada no campo das lutas de interesses 

econômicos e políticos, que se refletem no âmbito das estruturas e práticas institucionais.  

Essa rede de conflitos, em que poderes diversos procuram se legitimar sob o respaldo do 

discurso das leis, dos parâmetros, das normas estabelecidas, etc., comporta o lado das 

lacunas deixadas por tais discursos, como por exemplo, a lacuna entre a teoria e a prática, 

entre o ideal e o real.  São nestas lacunas deixadas pelo próprio discurso instituído que se 
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instaura a possibilidade da emergência de atos singulares, expressão de subjetividades 

inconformadas com o que está posto.  Esta reflexão serve para que possamos pensar as 

saídas singulares que os sujeitos comprometidos com uma educação emancipadora podem 

tomar.  No caso dos PCNs, a própria concessão (mesmo que “vigiada”) da oportunidade de 

se elaborar um projeto pedagógico é uma fenda, um espaço para que seja preenchido com 

discursos de outra ordem.  Por mais inovadores que pretendam ser, os PCNs não conseguem 

abranger a complexidade das vivências educacionais, distanciando-se, em muitos casos, da 

realidade escolar, de forma que nem a proposta de temas transversais encontra meios de se 

efetivar.  Passam, assim, distante dos conflitos, dos desejos e das experiências autênticas, 

causando, muitas vezes, a indiferença para com o que é proposto enquanto referencial 

nacional.  Não é de se admirar, pois trata-se de uma proposta que vem do alto (do governo, 

das elites acadêmicas, de exemplos distantes) e que nunca tocou o chão vivo das escolas 

públicas, espaços destinados ao sujeito-criança.  Perguntamos, então, sobre o que dizem os 

PCNs a respeito desse sujeito, que se tornou presa dos joguetes, em que a luta pelo poder — 

nas diversas esferas que compõem o cenário educacional — se revela (ou se esconde) nas 

entrelinhas dos diversos discursos proferidos. 
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Capítulo III 
 

A Criança no Discurso dos PCNs 
 

 
1. A pertinência do pensamento bakhtiniano na análise do discurso dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais 

 

 

O Enfoque na Linguagem e o Pensamento Bakhtiniano 

 

Por meio de reflexões que adotam o campo da linguagem como eixo, tentaremos 

investigar as concepções de infância implícitas no discurso dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCNs.  Quando nos remetemos ao campo da linguagem é, basicamente, no ponto 

em que entendemos que ela, a linguagem, possui o signo como entidade primordial.  O signo, 

enquanto realidade concreta, viabiliza-se na fala, na palavra escrita, nas imagens, nas 

representações gráficas, no desenho, enfim, nas diversas formas de linguagem. 

Eleger Bakhtin como referencial principal na análise do discurso dos PCNs, no 

que eles nos dizem a respeito do sujeito-criança, parece-nos bastante pertinente.  Ao 

concebermos o referido discurso, bem como os próprios constructos e representações de 

infância que circulam num dado contexto sócio-histórico, como sendo da ordem do signo, 

lembramos que o teórico sabiamente revela que “ali onde o signo se encontra, encontra-se 

também o ideológico” (Bakhtin, 1995, P.32). 

Ora, se pretendemos desenvolver uma investigação de cunho predominantemente 

crítico, não há como deixar de fora a questão da ideologia, a qual nutre-se do material 

semiótico, para se perpetuar.  Segundo Bakhtin (p.31), “Sem signos não existe ideologia” e 

“tudo que é ideológico é um signo”.  É na análise do discurso de perspectiva bakhtiniana que 

encontramos as ferramentas devidamente apropriadas para tentarmos descobrir o que está 
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para além do enunciado, para além do discurso escrito ou impresso.  Pelo fato de privilegiar 

o histórico e o que se dá no contexto das relações sociais, tal perspectiva pode nos conduzir a 

reflexões  que  nos  levam  às  origens,  aos  instantes  em  que  os  discursos  tomam   

corpo87.  Lembremos que é sob o estatuto de signo, que os referidos discursos passam a 

circular em favor das relações de dominação e poder.  É a enunciação88, na verdade, que nos 

interessa.  É ela que está entrelaçada na teia dos signos, em cuja dialética a ideologia se 

impõe.  Ela presentifica, ora de forma camuflada, ora de forma explícita, as suas origens e as 

suas relações com a questão da dominação.  Falando de outra maneira, diríamos que 

privilegiar a enunciação é visualizar o processo, as circunstâncias e os contextos em que se 

produzem os discursos, e isto significa buscar os indícios ideológicos, tarefa do pesquisador 

crítico.  Não se deixar seduzir pelo enunciado passa a ser um desafio contínuo na vida do 

pensador crítico.  Chamamos tal esforço de desafio por constituir-se uma tarefa bastante 

complexa, uma vez que tomando o enunciado enquanto signo, bem sabemos que, para 

compreendê-lo, precisamos aproximá-lo de outros signos, sendo a própria compreensão uma 

resposta a um signo por meio de outros signos, conforme o que nos diz Bakhtin (ibidem, 

p.34).  Nenhum signo pode ser compreendido de forma isolada, uma vez que surge nas 

relações sociais.  A palavra que se encontra em todo e qualquer ato de compreensão e de 

interpretação é um fenômeno ideológico por excelência.  Sendo um instrumento da 

consciência, “a palavra funciona como elemento  essencial  que  acompanha toda criação 

ideológica,  seja  ela  qual  for” (p.37).   Ela sempre será o “indicador mais sensível de todas 

as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram 

forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem 

formados”(p.41).  Quando vista sob a condição de signo, a palavra não deixa de ser um 

                                                           
87 Os discursos tomam corpo dentro de um contexto histórico e isto pode ser melhor compreendido a partir do 

conceito de formação discursiva.  Baseado em Maingueneau (2000), a noção de formação discursiva é própria 
da Escola Francesa, tendo sido introduzida por Foucault para designar "conjuntos de enunciados relacionados a 
um mesmo sistema de regras, historicamente determinadas" (p.68).  Enquanto conceito, "designa todo sistema 
de regras que funda a unidade de um conjunto de enunciados sócio-historicamente circunscrito" (p.68). 

88 Entendemos a "enunciação" como a situação de discurso — ela carrega em si a idéia de processo.  Segundo 
Ducrot e Todorov (1982) "a enunciação está sempre presente, de um modo ou de outro, no interior do 
enunciado" (p.382) 
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indicador de que há sempre outra coisa para além do enunciado.  Ela representa, refletindo 

e, ao mesmo tempo, refratando a realidade.  Temos aí características que nos dizem da 

natureza do signo. 

Pois bem, diante de toda essa discussão, vemos a pertinência desses aspectos, que 

falam do universo da linguagem, para as investigações que pretendemos realizar, deixando 

bem claro que a nossa pretensão jamais será de julgar os PCNs no sentido de aprovar ou 

reprovar suas propostas.  O nosso intuito será o de tentar perceber na dialética dos signos, as 

nuanças ideológicas que inevitavelmente encontraremos no texto dos referidos parâmetros, 

como encontraríamos em todo e qualquer outro ato discursivo.  Vale salientar que 

colocaremos o foco nos pontos em que a infância se põe em questão ou discussão, tal qual um 

signo que mantém-se encadeado com outros signos construídos historicamente em torno desta 

temática.  Todo este esforço, com certeza, nos trará benefícios, a começar pelo próprio 

exercício de vir a ser pesquisador, além de promover reflexões críticas em torno dos modelos 

propostos, legitimados e legalizados de como educar crianças, de como fabricar sujeitos, com 

vistas a uma finalidade quase sempre omitida nos discursos.  É necessário, dizer também, que 

a nossa apreciação, apesar de todo esforço crítico, não estará livre da veiculação ideológica 

que perpassa e constitui a natureza dos signos com os quais operamos quando pronunciamos 

um dado discurso.  Pela linguagem nos tornamos presas da ideologia.  Ao mesmo tempo, por 

meio dela, questionamos os efeitos desta ideologia e desatamos os fios que tramam suas 

armadilhas, mesmo sabendo que logo em seguida uma palavra nos fisga, causando-nos efeitos 

diversos, desde o fato de tornarmo-nos presas fáceis, ao fato de apostarmos no desafio de 

caçar armadilhas. 

Sendo assim, a nossa análise dos PCNs não ficará restrita ao explícito no texto 

impresso, pois considerando o aspecto da enunciação, pretendemos buscar as origens dos 

discursos sobre o aluno (no caso, criança) e suas ligações com as concepções de infância 

construídas ao longo de um processo sócio-histórico.  São justamente as lacunas, as 

entrelinhas, os não-ditos que sinalizam a presença de um trabalho ideológico ocultado pelo 
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enunciado que vela as origens dos discursos, os quais tornam-se passíveis de revelação pela 

via da reflexão em torno da enunciação. 

 

 

As Instâncias do Discurso dos PCNs: Investigando a Infância por Meio do Enfoque 

Bakhtiniano  

 

Partindo de uma leitura crítica da história e filosofia da infância nas sociedades 

ocidentais, bem como no que diz respeito à história da infância no Brasil e suas relações com 

os modelos educacionais, que sempre funcionaram sob a lógica do mercado de cada época, 

passaremos a analisar não só concepções de infância que se revelam explicitamente no 

discurso escrito, como as concepções veladas no próprio texto do documento. 

A partir de tal procedimento, tentaremos observar as concepções que se 

encontram arraigadas ao longo do processo histórico e aquelas concepções que “se 

apresentam” como novas formas de conceber a infância que, no caso dos PCNs, vêm sob o 

estatuto de um outro signo, o “aluno”.  Entre o signo “infância” e o signo “aluno” há um largo 

espaço digno de uma complexa reflexão, que daria um bom objeto de estudo para uma tese   

inteira — não será, no entanto, neste espaço, que será possível assumir esse desafio. 

O enfoque bakhtiniano vai nos permitir identificar as diversas vozes que 

permeiam o texto dos PCNs em torno da descrição, noção e expectativas sobre a condição do 

aluno-criança.  Em outras palavras, o referido enfoque auxiliará na identificação dos discursos 

do educador, da ciência, das leis, da política de mercado e outros.  Partindo desta 

identificação, poderemos investigar a ressonância destas vozes, atentando para as que recuam, 

as que tentam persuadir, as que se impõem, as que se contradizem, etc. 

É interessante o que Bakhtin nos diz a respeito do discurso escrito.  Ele fala que 

tal discurso é, de certa maneira, “parte integrante de uma discussão ideológica em grande 

escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções 
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potenciais, procura apoio, etc.” (p.123, grifo nosso).  São estes aspectos que não podemos 

perder de vista, do princípio, onde encontramos as justificativas da proposta dos parâmetros, 

bem como a sua apresentação para o outro leitor (no caso, os professores), ao fim, onde temos 

as diretrizes do ensino para cada disciplina do currículo pré-estabelecido oficialmente. 

Considerando o caráter ideológico do discurso escrito, de acordo com Bakhtin, a 

atenção deve ser redobrada, uma vez que todo discurso é considerado ideológico justamente 

porque não revela de imediato, ou melhor, oculta intenções de dominação, suas origens e 

finalidades.  Ali no discurso dos PCNs, seja nas justificativas, nos fundamentos teóricos, na 

leitura de dados estatísticos, no convite à adesão e nas propostas pedagógicas por áreas de 

conhecimentos, encontraremos um terreno fértil para compreensão da dialética dos signos e 

da sutileza das artimanhas ideológicas das quais o leitor tirará suas conclusões, conforme a 

sua criticidade.  

É interessante lembrar que por serem parâmetros, ocorre-nos a idéia de que há 

possibilidade de algo ficar de fora, de algo não ser contemplado.  Este que fica de fora, que 

não se enquadra, merece a nossa atenção, principalmente quando trata-se do sujeito-criança.  

Mesmo sob o discurso de respeito à pluralidade cultural e da política de inclusão, percebemos 

um outro lado desta lógica que não escapa à tendência de universalização e de construção de 

novos mapas de gerenciamento de subjetividades.  Tudo a ver com a lógica do mercado, que 

por meio do processo de escolarização passa a monitorar a infância, com o aval das ciências e 

das práticas pedagógicas.  A infância, adiantando o nosso ponto de vista, fica como objeto 

num joguete onde poderes diversos (no âmbito científico, estatal, etc) digladiam-se para daí 

tirarem proveitos particulares.  Isto se dá principalmente pela via do discurso.  Lembrando 

Bakhtin, “a palavra é a arena onde se confrontam os valores sociais contraditórios.” (p.14).  É 

no diálogo com estas falas que compõem os PCNs que tentaremos engendrar um outro 

discurso que aponte para a necessidade da vigilância crítica diante de um discurso escrito 

legitimado e normatizado.  Tomaremos Bakhtin  como “outro” principal, com o qual 

dialogaremos durante todo o processo investigativo, articulando-o com outras vozes que aí 
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possam complementar, pontuar, enfatizar ou pôr em questão tanto o pensamento  do referido 

teórico quanto o “nosso”. 

Uma das "outras vozes" eleitas diz respeito ao pensamento foucaultiano que, 

apesar de não fazer parte das mesmas origens do discurso bakhtiniano, a este pode ser 

articulado, sobretudo na parte que toca à concepção de palavra enquanto arena, palco de 

confronto entre valores sociais contraditórios.  Arena é um signo que nos remete à idéia de 

espaço de lutas, e lutas nos remetem, por sua vez, à idéia de dominação e de poder.89  É 

justamente aí que dialogamos com Foucault. 

Considerando a ideologia presente no discurso escrito, na sua constituição 

heterogênea e polifônica, com base em Bakhtin, buscaremos destacar as sinalizações de 

sentidos ou efeitos de poder que atravessam o texto do documento em questão, no tocante ao 

que é dito em torno do sujeito criança (aluno).  Poderiam nos perguntar sobre a pertinência do 

diálogo entre Bakhtin e Foucault pelo fato de ambos apresentarem pontos de desacordo, 

especialmente no modo de conceberem o fenômeno ideológico, uma vez que Bakhtin vê o 

fenômeno ideológico atrelado à questão da luta de classes.  Para nós, tal desacordo não nos 

intimida, pois o próprio discurso bakhtiniano que defende a natureza dialógica da linguagem, 

fornece-nos aberturas por meio das quais podemos fazer articulações que muito contribuem 

para a construção de uma visão ampla em torno do nosso objeto de estudo. 

 
 
 

A palavra é o signo ideológico por excelência; ela registra as menores variações das relações 
sociais, mas isso não vale somente para os sistemas ideológicos constituídos, já que a "ideologia 
do cotidiano", que se exprime na vida corrente, é o cadinho onde se formam e se renovam as 
ideologias constituídas. (Bakhtin, ibid. p.16). 

 
 

 

                                                           
89 O poder "toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício" Foucault 

(1977).  Ele é incapaz de se concentrar; ao invés disso ele se ramifica desdobrando-se em micropoderes, 
tornando-se ubíquo, administrando as necessidades dos indivíduos e moralizando suas almas, disseminando o 
binômio "dominação-sujeição".  Foucault rejeita a idéia de Estado ou de "classe dominante" como agentes 
exclusivos na disseminação de poder.  Para ele, o poder circula através da macroestrutura do estado e da micro-
estrutura do indivíduo, estando presente nas relações sociais do cotidiano. 
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Esta citação nos impulsiona a fazermos relações com outros pensamentos, 

levando-nos a contemplar a questão ideológica para além da idéia de veiculação de um poder 

centralizado e localizado, como se fosse propriedade exclusiva de uma classe dominante.  

Bakhtin fala na ideologia do cotidiano — lembrando que Foucault também enfatiza o 

cotidiano — dando-nos a liberdade de dialogarmos com a questão dos desdobramentos do 

poder no plano institucional e nos atos discursivos que o compõem. 

Para abordarmos as influências ideológicas no discurso dos PCNs, quando 

possível e necessário, tomaremos como ponto de diálogo as idéias de Thompson (1995)90 que 

nos apresenta, de forma didática, os modos de operar da ideologia com suas estratégias de 

construção simbólica.  

 

 

                                                           
90 Thompson aponta alguns modos de operação da ideologia (a legitimação, a dissimulação, a unificação, a 

fragmentação e a reificação) que se utilizam de estratégicas como: racionalização, universalização, 
narrativização, deslocamento, enfermização, tropo, diferenciação, expurgo do outro, estandardização, 
simbolização da unidade, naturalização, eternalização e norminização/passivização.  O autor enfatiza que 
podem existir outros modos e estratégias, através dos quais a ideologia pode operar, havendo múltiplas 
possibilidades de interrelações entre os referidos modos e estratégias.  Cremos que não convém aqui descrevê-
los, uma vez que Thompson passa a ser utilizado neste trabalho enquanto complemento. 
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2. Analisando o discurso: destacando o explícito, desvelando o implícito 

 

Primeiramente, vale aqui salientar que o signo criança, em determinados 

contextos dos PCNs, será substituído pelo signo aluno, pois o referido documento, como já se 

sabe, se constitui enquanto referencial curricular para a utilização na escola, em cujo contexto 

o signo aluno passa a ser predominante.  De acordo com as nossas reflexões no final do 

Capítulo I, vimos todo um processo de transformação da condição da criança em condição de 

aluno.  Portanto, quando citarmos segmentos referentes ao aluno, estaremos nos remetendo à 

criança, uma vez que o documento analisado trata especificamente de referenciais para os 

quatro primeiros anos do ensino fundamental — organizado em primeiro ciclo e segundo 

ciclo — que compreende o ensino de crianças na faixa etária dos sete a mais ou menos 10 

anos. 

Sobre o discurso escrito a ser analisado, este trata-se de um discurso autorizado e 

publicado pelo Ministério da Educação, que se apropriou do que há de mais inovador em 

termos de estudos voltados para a questão da aprendizagem do aluno e de sua formação para o 

exercício da cidadania.  O discurso é "polifônico", ou seja, é atravessado por "vozes", — cada 

uma conforme a sua especialidade (especialistas em questões curriculares, em metodologias 

do ensino nas diversas disciplinas escolares e em assuntos relacionados à cultura, psicologia, 

filosofia, etc.) — que se articulam na sua heterogeneidade para constituir propostas que se 

direcionam para uma pretensa "harmonia" de idéias a serem absorvidas pelo professor que, 

por sua vez, trabalha diretamente com a criança que passa a freqüentar a  escola. 

Mediante a constatação de uma certa repetitividade discursiva no texto do 

documento, confluindo, a maioria das vezes, para um ponto em comum, nos deparamos em 

certas ocasiões com a presença de uma homogeneidade discursiva, mesmo considerando a sua 

constituição heterogênea.  Para evitar repetições desnecessárias optamos por selecionar 

segmentos do documento escrito (recortes representados por "R") que se referem à criança (ou 

aluno) ou ao que dela se espera. Tentaremos abordá-los em termos do que eles revelam, do 
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que encontra-se implícito ou obscuro, levando em conta as características do "discurso 

escrito" segundo Bakhtin, conforme já explicitamos, além de buscar os sinais ideológicos, 

articulando-os com a questão do poder e da dominação. 

Longe de assumir a postura de buscar preencher todas as lacunas deixadas em 

cada discurso citado, o que se torna quase impraticável, vejamos o que nos é possível de 

acordo com as nossas limitações e o nosso ângulo de visão, a partir do qual nos é permitido 

enxergar um pouco mais além da aparência.  A análise que se segue será apresentada em duas 

partes: "A criança enquanto alvo de expectativas" e "O sujeito infância nos PCNs", cujos 

recortes (R) selecionados apresentarão segmentos do texto ou palavras em negrito que 

indicam pontos de merecida atenção. 

 

 

Que dizem os PCNs a respeito da criança? 

 

- A criança enquanto alvo de expectativas 

 

Logo na introdução de cada volume dos PCNs, em uma página de apresentação ao 

professor, o então Ministro da Educação, Paulo Renato (da gestão do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso) revela seu discurso legitimador91 a respeito da utilidade do referido 

documento no tocante à prática pedagógica relacionada à formação da cidadania.  

Consideramos tal discurso como legitimador pelo fato dele se utilizar de uma estratégia de 

racionalização que leva o leitor a concluir que as propostas apresentadas são dignas de    

apoio. 

 

 

 

                                                           
91 Segundo Thompson (1995) a legitimação é um dos modos de operar da ideologia, sendo a racionalização uma 

das estratégias típicas de construção simbólica deste modo de operar. 
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R1 

 
Nosso objetivo é auxiliá-lo na execução de seu trabalho, compartilhando seu esforço 
diário de fazer com que as crianças dominem os conhecimentos de que necessitam 
para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seu 
papel em nossa sociedade. Sabemos que isto só será alcançado se oferecermos à 
criança brasileira pleno acesso aos recursos culturais relevantes para a 
conquista de sua cidadania (...) o propósito do Ministério da Educação, ao 
consolidar os Parâmetros, é apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a  
enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, 
conhecedor de seus direitos e deveres.  (PCNs, p.5). 
 

 

O referido discurso funciona em sentido persuasivo, podendo ser entendido como 

um convite à adesão às propostas do documento, por parte dos professores.  O discurso é 

intimista, uma vez que se refere de forma sedutora, à pessoa do professor, na sua categoria 

profissional, sendo que a pessoa do Ministro se dilui no plano do Ministério.  Observando a 

citação, o objetivo do Ministério configura-se, na verdade, em um objetivo duplo, em que um 

passa a ser conseqüência do outro. Retomando o texto, vemos que o objetivo de auxiliar o 

professor está diretamente ligado ao objetivo de fazer  com que "as crianças dominem os 

conhecimentos" necessários para "crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e 

conscientes de seu papel em nossa sociedade".  Os conhecimentos necessários seriam, no 

caso, os conhecimentos eleitos pelos PCNs, sendo, o seu acesso, condição indispensável para 

a conquista da cidadania: "isto 'só' será alcançado se oferecermos à criança brasileira pleno 

acesso aos recursos culturais relevantes para a conquista de sua cidadania."  Desta maneira, se 

não for oferecido à criança brasileira o "pleno" acesso aos recursos culturais "relevantes", ela 

jamais se tornará um cidadão plenamente reconhecido e consciente de seu papel na sociedade 

— aqui há uma antecipação de resposta que revela a reificação do conhecimento.  O 

currículo entra, nas entrelinhas da palavra articulada pelo Ministro, como instrumento 

fundamental e indispensável à formação do "cidadão participativo, reflexivo e autônomo, 

conhecedor de seus direitos e deveres".  Eis, aqui, uma noção de cidadão cuja constituição 

encontra-se pautada na questão do currículo em sua função de fabricar "identidades", como já 

discutimos no sub tópico intitulado "Currículo e produção de sujeitos" (Capítulo I).  O sujeito-
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criança que freqüenta a escola é visto sob a lógica de um projeto de cidadania, sendo que esta 

cidadania não é uma cidadania qualquer, pois ela é contextualizada, ou seja, atualizada, 

devendo estar "adaptada" ao "mundo atual" digamos, ao mundo neoliberal.  Quem anuncia o 

discurso, não anuncia de qualquer lugar; anuncia de um lugar atravessado pela ideologia, 

tornando o discurso lacunar, repleto de não-ditos e meio-dizeres merecedores de 

questionamento.   Por trás do discurso há sempre uma realidade outra que não é anunciada ou 

que não aparece de forma explícita. 

Tomando a questão da formação e capacitação do aluno, desde a sua infância, 

rumo à conquista da cidadania, vale à pena retornar à citação feita no tópico "Dos princípios e 

fundamentos" (Capítulo II, deste trabalho).  O aluno aqui vem apresentado sob o signo 

estudante — a criança que estuda — em torno do qual é montada toda uma idealização que, a 

nosso ver, não se trata de uma idealização desinteressada. 

 

R2 

 
 
Não basta visar a capacitação dos estudantes para futuras habilidades em termos das 
especializações tradicionais, mas antes trata-se de ter em vista a formação dos 
estudantes em termos de sua capacitação para a aquisição e desenvolvimento de 
novas competências, em função de novos saberes que se produzem e demandam 
um novo tipo de profissional, preparado para poder lidar com novas tecnologias e 
linguagens, capaz de responder a novos ritmos e processos. (PCNs, Vol 1, p.34-
35) 
 

 

Este argumento se apóia e se justifica a partir das exigências do mundo 

contemporâneo, principalmente no que se refere à questão da inserção no mundo do trabalho e 

do consumo, como bem nos revela o próprio texto dos PCNs em parágrafos anteriores ao 

parágrafo do qual extraímos o texto supracitado.  A lógica que subjaz ao discurso escrito 

destacado, nos remete à idéia de resposta às exigências do mercado em que a produção de 

subjetividades, que se configura bem mais como produção de identidades (as quais devem ser 

"capazes de responder a novos ritmos e processos"), se constitui enquanto forma principal de 

lucro.  A criança que estuda é "incluída" no âmbito das discussões que envolvem o 



 114

desenvolvimento de competências que respondam às demandas do mercado. Há um certo 

deslocamento da atenção das habilidades tradicionais para a atenção às demandas de novas 

especialidades; isto está bem demarcado pela operação argumentativa efetuada pelos termos 

"não basta" e "mas antes trata-se de", que denotam uma intenção refutativa e de oposição.  

Isto produz um efeito sutil de deslocamento de objetivo, no tocante ao direcionamento da 

educação escolar da criança, situada no seu contexto sócio-político e econômico.  Por mais 

discreto que possa parecer , percebemos as vozes das instâncias econômicas e políticas 

permeando o discurso escrito dos PCNs. 

Cabe aqui algumas questões: Que novas competências e saberes devem as 

crianças desenvolver?  Quem define tais competências e saberes? Vale acrescentar que o 

discurso dos PCNs, disponibilizado pelo Ministério da Educação, representa o Estado 

brasileiro na tentativa de cumprir acordos internacionais, como vimos em "PCNs: Uma outra 

face".  Bem sabemos do indiscutível valor do documento enquanto referencial curricular para 

"subsidiar" a prática pedagógica; porém o nosso papel aqui não é fazer uma análise minuciosa 

dos aspectos curriculares presentes nos PCNs, no sentido de aprová-lo ou reprová-lo, mas 

uma análise que venha pôr em questão o que está explícito ou o que está obscuro no 

documento, em torno do que se refere à criança que estuda, para quem o currículo é destinado. 

É interessante observar que as propostas apresentadas pelos PCNs possuem uma 

ambição um pouco mais ampla do que aparentam.  Enquanto nos referimos à investigação da 

situação da criança que estuda, a preocupação dos PCNs é bem anterior a tal situação, ou seja, 

os PCNs almejam alcançar também aqueles que não freqüentam a escola, partindo da questão 

do direito à educação e dos deveres do Estado (enfatizados na LDB, nº 9.394/96). 

 

R3 

 
A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional... consolida e amplia o 
dever do poder público para com a educação... em particular para com o ensino 
fundamental.  Assim, vê-se no art. 22 dessa Lei que a educação básica, da qual o 
ensino fundamental é parte integrante, deve assegurar a todos "a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores"... (PCNs, 1, p.15) 
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R4 
 

 
Cada criança ou jovem brasileiro, mesmo de locais com pouca infraestrutura e 
condições socioeconômicas desfavoráveis, deve ter acesso ao conjunto de 
conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários para o 
exercício da cidadania para deles poder usufruir. Se existem diferenças sócio-
culturais marcantes, que determinam diferentes necessidades de aprendizagem, 
existe também aquilo que é comum a todos, que um aluno de qualquer lugar do 
Brasil, do interior ou do litoral, de uma grande cidade ou da zona rural, deve ter o 
direito de aprender e esse direito deve ser garantido pelo Estado. (PCNs, 1, p.35) 
 

 

O discurso em torno do direito do sujeito e do dever do Estado deve ser visto para 

além do que é enunciado, uma vez que é bastante sedutor, pelo fato de propagar um sentido 

esclarecedor de cunho democrático. É pela via da sedução que o exercício da dominação e a 

veiculação do poder se põem em movimento. Gostaríamos de contar aqui com o pensamento 

de Godelier (1981) que bem explicita o mecanismo do binômio dominação — consentimento, 

pela via do qual acreditamos que a ideologia encontra terreno fértil para então operar. 

 
... só resta um meio de explicar como os indivíduos e os grupos dominados podem "consentir 
espontaneamente" na sua dominação.  É preciso que esta dominação lhes apareça como um 
serviço que lhes prestam os dominadores. Desde então o poder destes mostra-se legítimo e parece 
aos dominados que é seu dever servir àqueles que os servem.  É preciso, portanto, que 
dominadores e dominados partilhem as mesmas representações, para que nasça a força mais forte 
do poder de uns sobre os outros: um consentimento fundado no reconhecimento dos benefícios e 
da legitimidade desse poder, um consenso fundado no reconhecimento de sua "necessidade".  
(p.193-194 - grifos do autor). 

 
 

O dever do Estado em garantir a educação para "todos" aparece como "serviço" (o 

de promover a cidadania) e esse serviço é explicitado no discurso escrito dos PCNs, que 

procura apoio na LDB. Ao lado do dever do Estado, se coloca o direito de aprender, sendo 

este direito adquirido, internalizado e concebido enquanto benefício e reconhecido como 

necessidade pela sociedade. A criança, nas citações extraídas dos PCNs aqui reveladas, 

encontra-se incluída na categoria de "todos" e é intimada a "ter acesso ao conjunto de 

conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários para o exercício da  
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cidadania" — isto por intermédio do trabalho do professor, profissional da escola, 

responsabilizado e seduzido no cumprimento de sua função de educador. A criança, como  

parte integrante de um todo que "necessita" ser educado retorna à sua condição de "infante" 

(in-fans = ausência de voz) sendo silenciada na expressão de seus sonhos e interesses e 

obrigada a assumir um "lugar"; afinal, o "lugar da criança não tem sido a escola?" Este lugar 

determinado a "cada criança" e ao jovem brasileiro comporta também o inesperado, o 

estranho, a contradição, quando na prática cotidiana surgem crianças ou jovens que não se 

"inscrevem" (com seu modo de se dar a ver no mundo) na lógica das instituições 

educacionais. Até onde vai a pretensão da escola em dar conta da educação de "todos'? A 

escola, em sua estrutura funcional, mesmo com propostas de inclusão, tem reservado lugar92 

para "todos"?   

É preciso refletir sobre as rachaduras do sistema educacional e tentar perceber que 

a escola não é "toda" (em termos de onipotência).  Porém, a lógica subjacente à tentativa de 

alcançar e contemplar "todos" é similar à lógica através da qual o poder de dominação 

ambicionado pelo capitalismo efetua suas investidas na sociedade.  Mesmo reconhecendo que 

o poder não se localiza em um pólo centralizado e personificado, ele é ambicionado para fins 

mantenedores de sistemas de dominação que buscam estrategicamente  penetrar  em  todos  os  

espaços sociais.  Segundo Guatari & Rolnik (1986), as forças sociais que administram o 

capitalismo hoje "entenderam que a produção de subjetividades talvez seja mais importante 

do que qualquer outro tipo de produção, mais essencial até do que o petróleo e as energias" 

(p.26)  Há uma ambição de controle social através da subjetividade em escala planetária;93 

                                                           
92 O lugar aqui não diz respeito apenas às vagas, às cadeiras de sala de aula em seu sentido restrito, mas lugar 

enquanto disponibilização às diferentes manifestações de subjetividades que venham se inserir no espaço 
escolar. 
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sendo assim, cada vez mais as referidas forças administradoras do capitalismo penetram nos 

mecanismos de funcionamento das políticas públicas, impondo regras e modelos, atingindo, 

portanto, as políticas educacionais nas múltiplas localidades.  Na tentativa de "devorar" todos 

em todos os lugares, propaga seu discurso (acompanhado de ações incisivas) que se 

"inscreve" sutilmente nos discursos do cotidiano, inclusive no próprio discurso da cidadania 

que ecoa nas escolas. 

A preocupação com relação a criança não surge do acaso, tampouco se constitui 

unicamente pela luta dos que contestam a sua exclusão — que é um lado saudável que 

corresponde aos movimentos singulares de resistência aos efeitos do poder.  Tal preocupação 

se constitui, também, pela tentativa de elaboração de novos arranjos de subjetividades que 

venham se ancorar aos propósitos e interesses de grupos que se colocam em situação de 

dominação.  Assim a criança é "excluída" do seu próprio processo de emancipação, quando 

sua voz é abafada, ou melhor, silenciada, não podendo, participar, opinar, tampouco ser 

ouvida no âmbito do processo de elaboração de estratégias e propostas para a sua própria 

educação.  Não é bem isso que diz o texto dos PCNs: "... o que se tem em vista é que o aluno 

possa ser sujeito de sua própria formação" (Vol. 1, p.44), "cada aluno é sujeito de seu 

processo de aprendizagem" (Vol. 1, p.93).  O enunciado, na verdade, ofusca o que se passa 

nas entrelinhas, ou seja, no campo que constitui a enunciação.  Como pode a criança ser 

sujeito de sua própria formação, quando, na verdade, é colocada sob a mira de "parâmetros" 

que determinam o que ela deve ou não aprender, sem ao menos ter sido consultada?!  É 

pensando nas contradições entre o discurso escrito e os processos subjacentes à 

implementação das propostas dos PCNs que percebemos a questão da exclusão da criança e, 

por outro lado, refletimos em torno de uma outra leitura, no que se refere à questão da 

inclusão.  Vemos que a criança é incluída enquanto "objeto" (para não ser tão cruel diríamos, 

enquanto sujeito — no sentido de assujeitamento) no espaço escolar trazendo suas diferenças 

                                                                                                                                                                                     
93 Esta tentativa de controle social, segundo Guattari, se choca com fatores de resistência consideráveis, 

processos de diferenciação contínuos (chamados de "revolução molecular").  Isto pode ser visto no pensamento 
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sócio-culturais e psicológicas e sob a idéia divulgada de que constrói seu próprio 

conhecimento — conhecimento esse disponibilizado por um currículo previamente 

estabelecido por equipes especializadas, bem fundamentadas, mas que, no entanto, estão à 

serviço de um órgão governamental que, por sua vez, se articula com instâncias financeiras 

que não abrem mão de seus interesses. 

O discurso de inclusão pode ser violado por uma lógica inclusiva atrelada ao 

projeto de produção de subjetividades úteis à manutenção dos lugares dos sujeitos no mundo 

que, por sua vez, funciona sob a lógica neoliberal.  Partindo desse raciocínio, a criança ao 

mesmo tempo que é excluída é também incluída e o discurso da inclusão, como vem se 

normatizando e fazendo parte do arsenal  discursivo legitimado na sociedade, deve ser 

criteriosamente questionado.  É louvável o movimento a favor das inclusões, bem como o 

respeito à capacidade da criança de construir seu próprio conhecimento e do seu direito à 

participação; porém, deve-se estar atento com relação às possíveis interferências — no plano 

da formação de discursos — que aí possam se instalar com finalidades suspeitas, calcadas no 

esforço de dominação.  Vale aqui acrescentar que reconhecemos a capacidade da equipe de 

elaboração do documento; todavia, acrescentamos que nenhum discurso está livre, como quer 

Bakhtin (conforme citação já feita), de veicular sentidos ideológicos, pois a palavra é a arena 

onde confrontam-se valores contraditórios — que se digladiam para se perpetuarem. 

No que se refere aos objetivos gerais do ensino fundamental, encontrados nos dez 

volumes dos PCNs, é conveniente destacar alguns aspectos ali apresentados que dizem 

respeito às expectativas com relação ao aluno.  Tais objetivos indicam que a formação da 

criança na escola seja encaminhada na direção do desenvolvimento progressivo de 

capacidades, ao longo do ensino fundamental, dentre as quais destacamos as seguintes: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
foucaultiano que pressupõe que onde existe poder, há resistências.  Ao menos os efeitos do poder são falíveis. 
Isto já nos traz esperanças. 
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R5 

 
• compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, 
atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e 
exigindo para si o mesmo respeito; 

 
• posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 
decisões coletivas; 

 
• desenvolver o conhecimento ajustado  de si mesmo e o sentimento de confiança 

em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de interrelação 
pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento 
e no exercício da cidadania. 

 
(PCNs, 1, p.107-108)                                          

 

Estas citações nos revelam um discurso um tanto pretencioso, que delega ao 

ensino fundamental94 a responsabilidade de desenvolver, nas crianças, capacidades as quais 

consideramos um tanto complexas.  Gostaríamos de lançar aqui algumas questões com 

relação ao enunciado:  Como  poderá a criança  (ou o jovem)  “compreender a cidadania 

como participação social e política” se ela, conforme  já foi discutido, é excluída dos 

momentos de decisões sobre a questão curricular referente ao seu processo educativo?  Para 

ela, o “diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas” só se torna 

viável em circunstâncias remotas, em determinadas atividades de sala de aula, ou talvez 

quando se tornar um cidadão de fato.  Cabe dizer que a criança nos PCNs não é vista, ainda, 

como cidadã, pois o discurso do documento sinaliza a idéia de um "vir a ser" quando se 

refere a "formar", "construir", a cidadania  (Vol. 1, p.13). 

                                                           
94 Vale aqui dizer que o trecho que antecede a exposição dos objetivos diz o seguinte: "Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de:" 
(p.107). Pois bem, para quem lê os PCNs na íntegra, percebe, desde as primeiras páginas, uma elaboração de 
justificativas bem fundamentadas, articuladas a um discurso convidativo, de certa forma sensibilizador, como 
por exemplo: "É com alegria que colocamos em suas mãos os Parâmetros Curriculares Nacionais..." (p.5)  "O 
nosso objetivo é contribuir, de forma relevante, para que profundas e imprescindíveis transformações... se 
façam... e posicionar você, professor, como o principal agente nessa grande empreitada" (p.10).  Esse esforço 
se configura numa "amigável" busca de adesão abrandada pela palavra "indicam".  Sabemos do caráter não 
obrigatório dos PCNs, porém temos o conhecimento de que tais documentos, em determinadas localidades do 
território brasileiro, se transformaram em manuais impostos — junto à estratégia de transformação da 
escolarização por séries, em escolarização no modelo de ciclos — a serem aplicados na rede pública de ensino.  
O Rio Grande do Norte é um exemplo disso, pois o sistema de ciclos e a utilização dos PCNs passaram a se 
constituir enquanto modelo a ser implantado, cabendo aos professores apenas participarem dos cursos de 
capacitação. 
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Uma outra pretensão que destacamos incide na questão de “desenvolver o 

conhecimento ajustado de si mesmo” e a confiança nas capacidades “afetiva, física, cognitiva, 

ética, estética, de interrelação pessoal e de inserção social”, um verdadeiro complexo de 

aspectos difíceis de serem trabalhados até mesmo em circunstâncias psicoterapêuticas.  

Questionamos, então: De que forma a escola poderá corresponder aos ideais postulados pelos 

PCNs? Para que a escola corresponda a esses ideais, é necessário que as crianças (e jovens) 

correspondam, também aos ideais propostos. A escola, sem condições de desenvolver as 

capacidades elencadas, se “alimenta” de um ideal de aluno, passando a exigir deste 

exatamente o que não é possível desenvolver unicamente no espaço escolar. O alto nível de 

expectativas é tão marcante (considerando-se a realidade de funcionamento das escolas 

públicas) que os educadores podem vir a desacreditar da possibilidade de viabilização das 

propostas, ou até mesmo se sentirem despreparados e incompetentes para cumprir o que está 

escrito. 

A criança nesse contexto, sob o signo de aluno, é reduzida a alvo de expectativas 

calcadas em um discurso polifônico do qual ressoam vozes advindas da psicologia, da 

filosofia, da sociologia e da política, em que aspectos como conhecimento de si, afetividade, 

questões éticas e morais, relacionamento interpessoal, exercício de direitos, etc. se constituem 

enquanto termos sinalizadores de uma heterogeneidade discursiva.  A ressonância das vozes, 

apesar de discreta, indica que o discurso se apóia em saberes que o fundamentam, 

colaborando com sua legitimação e revelando, assim, uma idéia de avanço e inovação. 

Gostaríamos de destacar aqui a idéia de transformação da criança em aluno, 

conforme já discutimos na parte três do Capítulo I.  Vimos em Kohan (2003, p.95) que 

Foucault coloca o trajeto da elaboração da pedagogia como responsável pela compreensão do 

que vem a ser criança, vinculada à idéia de aluno.  Completando este pensamento, 

Narodowski (2002) diz que a construção teórica em torno do que vem a ser aluno depende 

basicamente da compreensão do que vem a ser a criança — pois ela é o suposto universal para 

a produção pedagógica.  Retomando Foucault (2000), o sistema de ensino é uma ritualização 
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da palavra;  uma “fixação dos papéis para os sujeitos que falam”.  Os PCNs montam 

expectativas em torno do professor e do aluno.  Foram elaborados para serem absorvidos no 

espaço escolar; eles dizem como o professor deve proceder e como os alunos devem 

responder, ensinando ao leitor (professor) como se transforma a criança em aluno (estudante) 

— um verdadeiro exemplo de instrumento balizador no sentido de “fixação de papéis”. 

 

R6 
 

... o aluno, ao desenvolver as atividades escolares, aprende não só sobre o conteúdo 
em questão mas também sobre o modo como aprende, construindo uma imagem de 
si como estudante. Esta auto-imagem é também influenciada pelas representações 
que o professor e seus colegas fazem dele e, de uma forma ou outra, são explicitadas 
nas relações interpessoais do convívio escolar. (PCNs 1, p.101). 
 
 

Vemos aí uma espécie de enquadramento da criança na categoria de estudante.  A 

citação confirma a tarefa da escola de transformar crianças em alunos (estudantes), utilizando-

se da estratégia de atuar na intimidade psíquica da criança, ou seja, no plano de sua auto-

imagem. O discurso citado coloca o desenvolvimento das atividades escolares, aliado à 

aprendizagem do conteúdo e à percepção do modo de aprendizagem, como pontos principais 

para a construção da imagem de estudante na criança, apontando, posteriormente, para o fato 

de que esta imagem é conferida à mesma, a partir das representações de um outro (professor 

ou colegas).  Termos como: imagem de si, auto-imagem, representações, relações 

interpessoais denotam a presença de vozes provenientes da psicologia e da sociologia. 

Em “Currículo e produção de sujeitos” (terceira parte do Capítulo I) mencionamos 

o ponto de vista de Popkewitz (apud Moreira & Silva, 2002) o qual defende que o objetivo de 

produzir novos cidadãos — por parte da educação institucionalizada — “acabou sempre 

implicado em novas e talvez mais sutis formas de regulação e padrões de controle e governo” 

(p.34).  Esta sutileza pode ser detectada no recorte apresentado, que diz do interesse de 

alcançar a intimidade do sujeito-criança, o que nos soa como uma forma de governo, como 
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bem expressa Popkewitz.95  Segundo Bujes (2002), Popkewitz e Brennan afirmam que ao 

desenvolver as tecnologias destinadas à população, a governamentalidade necessita incluir um 

foco nas tecnologias do eu, assim como nas tecnologias institucionais que praticam a arte de 

governamento de modo a torná-lo aceitável para os sujeitos.  Partindo dessa lógica, a criança, 

então, se inscreveria na categoria de estudante a partir de um aparato “tecnológico” pode-se 

dizer, que atua tanto no plano institucional que (monitorado) busca formas de monitorar a 

infância, quanto na invasão do “eu” da criança, dada a sua capacidade de internalizar e de se 

ancorar nos significantes trabalhados por tais tecnologias. 

Além do interesse de atuar no plano da intimidade psíquica, percebe-se que os 

PCNs pretendem subsidiar o professor no sentido deste desenvolver atitudes nas crianças.  O 

discurso que se segue nos revela um exemplo do trabalho das tecnologias do eu e da 

instituição educacional, que se apresentam como avanço, não resta dúvidas; porém, 

acrescentamos que aí onde aparece a inovação, aparecem também espaços para a viabilização 

de governamentos. 

 

R7 
 
 
O projeto educacional expresso nos Parâmetros Curriculares Nacionais demanda 
uma reflexão sobre a seleção de conteúdos, como também exige uma 
ressignificação, em que a noção de conteúdo escolar se amplia para além de fatos e 
conceitos, passando a incluir procedimentos, valores, normas e atitudes...  Neste 
documento, os conteúdos são abordados em três grandes categorias: conteúdos 
conceituais, que envolvem fatos e princípios;  conteúdos procedimentais e 
conteúdos atitudinais, que envolvem a abordagem de valores, normas e atitudes... 
Para a aprendizagem de atitudes é necessária uma prática constante, coerente e 
sistemática, em que valores e atitudes almejados sejam expressos no 
relacionamento entre as pessoas e na escolha dos assuntos a serem tratados...  A 
consciência da importância desses conteúdos é essencial para garantir-lhes 
tratamento apropriado, em que se vise um desenvolvimento amplo, harmônico e 
equilibrado dos alunos, tendo em vista sua vinculação à função social da escola.  
(PCNs, 1, pp.73 a 77). 
 

 

 

                                                           
95 Popkewitz faz a análise das reformas educacionais a partir da ótica foucaultiana.  O autor fala em “governo”, a 

partir da idéia de “governamento” em Foucault, que tem a ver com a ação sobre o campo da conduta alheia.  
Tal idéia tem ligação com o modo como o poder se exerce no sentido de administrar condutas ou desenvolver 
formas de autogoverno. 
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Levando em consideração que o discurso escrito em dadas circunstâncias 

responde a algo, sendo "parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala" 

(Bakhtin, 1995, p.123), inferimos sobre a possibilidade do discurso supracitado estar 

respondendo aos novos ritmos e processos exigidos no mundo neoliberal que requerem 

atitudes, procedimentos e conhecimentos cada vez mais adaptáveis ao sistema.  Há nos PCNs 

uma preocupação em ressignificar a noção de conteúdo, ampliando-o até o plano da formação 

de atitudes.  Antes dos PCNs, o conteúdo era entendido no âmbito dos fatos e conceitos;  os 

PCNs trazem a novidade de vinculá-lo à questão das normas, valores, procedimentos e 

atitudes.  Resta perguntar: Que atitudes são essas?  Este é o grande problema da 

"flexibilidade" do documento.  Por um lado, são elencadas uma série de atitudes a serem 

desenvolvidas em cada ciclo (1º e 2º ciclos) segundo os objetivos de cada disciplina ou tema 

transversal, os quais se constituem na viabilização de construção de atitudes críticas sempre 

bem vindas enquanto via de singularizações; por outro lado, há espaços para que discursos   

de dominação e valores neoliberais se instalem no discurso cotidiano das práticas de sala de 

aula minando a possibilidade da "formação do cidadão" autenticamente crítico e   

participativo — em vez de tal possibilidade, instala-se o risco da produção de sujeitos, cuja 

cidadania se confunde na ilusão de autonomia, na suspeita idéia de participação, de 

autocontrole e auto-regulação.  O exercício de "auto-regulação" pode ser posto em prática 

sutilmente nas tarefas escolares calcadas nas novas propostas de ensino, como por exemplo, 

nas situações de auto-avaliação.  Sobre a avaliação dizem os PCNs: 

 

R8 
 
Delegá-la aos alunos, em determinados momentos, é uma condição didática 
necessária para que construam instrumentos de auto-regulação para as diferentes 
aprendizagens.  A auto-avaliação é uma situação de aprendizagem em que o aluno 
desenvolve estratégias de análise e interpretação de suas produções...  Além desse 
aprendizado ser, em si importante, porque é central para a construção da 
autonomia...  (PCNs, 1, p.86) 
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Esse exercício de auto-regulação — que aí se apresenta como controle do aluno 

— tem a ver com as "necessidades" de transformações educacionais que, por sua vez, não são 

neutras, desinteressadas.  Estas necessidades decorrem de lutas civis em favor de melhorias na 

educação (tais lutas provêm de segmentos resistentes da sociedade com relação às forças de 

dominação).  Porém, há outros segmentos da sociedade que investem nas transformações: 

dentre eles, o segmento que diz respeito aos grupos administradores da economia global. 

 

R9 
 

As transformações educacionais realmente significativas que acontecem raramente 
— têm suas fontes, em primeiro lugar, na mudança das finalidades da educação,   
isto é, acontecem quando a escola precisa responder a novas exigências da 
sociedade.  E, em segundo lugar, na transformação do perfil social e cultural do 
alunado: a significativa ampliação da presença, na escola, dos filhos do 
analfabetismo...  (PCNs, 2, p.22-23) 
 

 

Vejamos o que há de sinalizações no discurso para que possamos colocar questões 

que venham nos favorecer no sentido de "caçar" indícios ideológicos.  Reflitamos, então, em 

torno de três fontes sinalizadoras, a saber: "na mudança das finalidades da educação";  "a 

escola precisa responder a novas exigências da sociedade" e "transformações do perfil social e 

cultural do alunado". 

Estamos diante de três indicadores que põem a escola no plano da discussão 

sobre sua função, que ao longo do tempo tem-se destinado à formação do cidadão e à 

produção e transmissão do conhecimento bem como da preservação do patrimônio cultural 

da humanidade.  A formação do cidadão tem se constituído em um discurso que é enunciado 

como uma repetição ao longo da história da educação.  O enunciado, de certa forma, se 

repete; porém, a enunciação se atualiza mediante as exigências do contexto.96  O cidadão de 
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ontem seria necessariamente o de hoje?  O cidadão de hoje tem sido o sujeito que se enfrenta 

com as “novas exigências da sociedade” e esta sociedade é uma sociedade cuja cultura é 

atravessada pelos interesses neoliberais — que, por sua vez, povoam até mesmo o âmbito das 

manifestações de resistência que precisam estar em movimento constante de ressignificação 

de suas lutas.   

Os PCNs são referenciais curriculares, o que garante as disciplinas escolares 

assumirem papel preponderante junto aos temas transversais no esforço de “prepararem” a 

criança rumo à “conquista da cidadania”.  O tema cidadania encontra-se presente em todos 

os volumes do documento.  Vejamos o que nos diz o volume referente ao ensino de 

Matemática. 

 

R10 

 

 

A Matemática é componente importante na construção da cidadania, na 

medida    em que a sociedade se utiliza, cada vez mais, de 

conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, dos quais os 

cidadãos devem se apropriar.  (PCNs, 3,       p.19) 

 

 

R11 

 

 

O papel que a Matemática desempenha na formação básica do cidadão 

brasileiro norteia estes Parâmetros.  Falar em formação básica para 

a cidadania significa falar da inserção das pessoas no mundo do 

                                                                                                                                                                                     
96 “um enunciado, ainda que seja retomado em todas as suas letras, nunca poderá ter o mesmo sentido da 

formulação original uma vez que o contexto histórico de que ele passa a fazer parte é outro” — Brandão, 
Helena, H.N. (1998): Subjetividade, argumentação, polifonia.  São Paulo: UNESP, p.129.  Segundo a autora, 
os discursos se repetem tanto sincronicamente (no seu desenrolar, na superfície lingüística); quanto 
diacronicamente (no percurso temporal) fazendo retornar as mesmas formulações e as mesmas figuras. 

  Em PCNs, Vol.5 (História e Geografia), p.22, vemos que o cidadão visado pela escola elementar (por 
intermédio das disciplinas de História, Geografia e Língua Portuguesa) era o “cidadão patriótico”; isto no 
contexto referente ao início do regime republicano.  Nos anos pós-guerra a cidadania visada era a “cidadania 
para a paz” (p.25).  Destacamos estes exemplos para ilustrar a atualização do discurso. 
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trabalho, das relações sociais e da cultura, no âmbito da sociedade 

brasileira. (PCNs, 3, p.29) 

 

 

R12 

 

 

...  o mundo do trabalho requer pessoas preparadas para utilizar 

diferentes tecnologias e linguagens... instalando novos ritmos de 

produção, de assimilação rápida de informações...  o ensino de 

Matemática prestará sua contribuição à medida que forem 

exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias... e 

favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a 

autonomia advinda do desenvolvimento da confiança na própria 

capacidade de conhecer e enfrentar desafio. (PCNs, 3, p.31) 

 

 

 

Aqui a cidadania é vinculada ao mundo do trabalho e esse mundo “joga” 

utilizando-se de estratégias pautadas no desenvolvimento de determinadas competências, em 

torno das quais o sujeito dessa cidadania passa a desdobrar-se na tentativa de conquistá-las, 

para não ficar de fora. Esse "jogo" se inicia desde a infância do escolar, perdurando ao 

longo do seu processo de escolarização. 

 

 

O sujeito ideal no neoliberalismo é aquele que responde a inúmeras 
interpelações.  Que tem perpétua e constante necessidade de estabelecer 
critérios, de fazer escolhas, de deslocar-se entre diferentes “tribos”...  É também 
um sujeito que deve lealdades a muitos e diferentes grupos e em cada um deles 
assume identidades particulares e muitas vezes conflitantes.  É, enfim, um sujeito 
que precisa acreditar que está no controle de si mesmo. (Bujes, 2002, p.266-267) 

 

 

O sujeito ideal (no neoliberalismo) do qual Bujes nos fala, a nosso ver, coincide 

com o sujeito idealizado pelos PCNs (o cidadão); um sujeito que "responde a inúmeras 
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interpelações", atento às demandas do sistema sócio-político e econômico, cada vez mais 

bem informado sobre "tudo" e capaz de "deslocar-se entre diferentes 'tribos'," ou seja, capaz 

de adaptar-se e interagir em grupos, circunstâncias e realidades diversas. Esse sujeito deve 

ser capaz de "desenvolver atitudes", além de competências, que venham se sintonizar com os 

ideais e valores que circulam na sociedade que nada mais, nada menos, não é uma sociedade 

qualquer, conforme já discutimos. 

Retomando a questão do desenvolvimento de atitudes, a preocupação revelada no 

texto dos PCNs abrange não só o âmbito das atitudes relacionadas ao conhecimento 

específico de cada área, como o âmbito das vivências sociais e mediante o ambiente natural 

— abordados nos temas transversais. 

R13 

 

Se a intenção é que os alunos se apropriem do conhecimento científico e desenvolvam uma 

autonomia no pensar e no agir, é importante conceber a relação de ensino e 

aprendizagem como uma relação entre sujeitos, em que cada um, a seu modo e com 

determinado papel, está envolvido na construção de uma compreensão dos fenômenos 

naturais e suas transformações, na formação de atitudes e valores humanos. (PCNs, 4, 

p.32-33) 

 

A intenção apresentada pelos PCNs diz respeito à expectativa de que os alunos se 

apropriem do conhecimento científico, desenvolvendo autonomia no pensar e no agir. A 

compreensão de fenômenos naturais, e a formação de atitudes e valores entram aqui, no 

discurso da área de Ciências, como conseqüência da relação entre sujeitos que ensinam e 

sujeitos que aprendem. 

R14 

 

Desde as primeiras etapas da escolaridade, o ensino da Geografia pode e deve ter 
como objetivo mostrar ao aluno que cidadania é também o sentimento de pertencer a 
uma realidade na qual as relações entre a sociedade e a natureza formam um todo 
integrado... do qual ele faz parte e, portanto, precisa conhecer e sentir-se como 
membro participante, afetivamente ligado, responsável e comprometido historicamente. 
(PCNs, 5, p.113) 
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R15 

Espera-se que o aluno reconheça que qualidade de vida está ligada às condições de 
higiene e saneamento básico, à qualidade do ar, da água e do espaço, assumindo por 
meio de atitudes cotidianas a valorização da qualidade do ambiente, inclusive 
assumindo uma postura crítica diante da própria realidade. (PCNs, 9, p.69) 

 

O desenvolvimento da autonomia no pensar e no agir (R13) parece se 

fundamentar na ação conscientizadora do professor em sua relação com o aluno. A 

conscientização, conforme o discurso nos mostra, passa a funcionar no sentido de 

desenvolver atitudes esperadas no aluno. 

Em R14 o ensino de Geografia deve buscar mostrar ao aluno o que é cidadania, 

fazendo com que ele se implique, assumindo uma atitude participativa, de responsabilidade e 

de compromisso histórico. A cidadania no segmento "é também o sentimento de pertencer a 

uma realidade na qual as relações entre a sociedade e a natureza formam um todo 

integrado". Aqui há uma ênfase sobre a inclusão da natureza nas reflexões em torno da 

cidadania. 

No recorte R15 a conscientização enfatizada diz respeito ao reconhecimento, por 

parte do aluno, de que a qualidade de sua vida tem a ver com a qualidade do ambiente (o 

referido recorte faz parte do volume "Meio Ambiente e Saúde" — temas transversais).  Há 

uma certa expectativa de que o aluno (criança) passe a desenvolver atitudes cotidianas de 

cunho crítico em prol da valorização da qualidade do ambiente. 

A título de reflexão queremos acrescentar aqui que o apêlo à qualidade de vida e 

à qualidade do ambiente se sustentam pela sua pertinência mediante os desequilíbrios sociais 

e ecológicos enquanto desdobramentos da crise globalizada que põe em risco a espécie 

humana, crise esta que em grande medida tem a ver com as investidas do mercado, com os 

diversos efeitos de poder na sociedade mundial de controle.97  O referido apêlo não só diz 

                                                           
97 Oliveira (1998) argumenta que Deleuze afirma estarmos vivendo a passagem da sociedade disciplinar 

(conforme Foucault) para a sociedade de controle. "Isto significa afirmar que a máquina capitalista já não se 
contenta em sobrecodificar territórios existenciais conservados e ladrilhados como nas antigas relações de 
trabalho... não se pode concluir que a tirania do capital submergiu, mas que ela retorna com formas 
inesperadas... o que caracteriza os modos de produção capitalísticos e a geração de uma cultura com vocação 
universal". (p.91) Ver: Oliveira, Carmen S. (1998). Globalização e Subjetividade no Brasil.  Barbarói. Santa 
Cruz do Sul. N.9, p.89-102. 
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respeito ao apêlo dos sujeitos críticos envolvidos com as questões ambientais e sociais, como 

diz respeito também à preocupação das instâncias financiadoras das políticas públicas em 

escala mundial. O que nos apresenta como risco à nossa existência, apresenta-se como limite 

à viabilização da própria política de globalização com seu "espírito" neoliberal, como vemos 

na seguinte citação: "Os desequilíbrios ecológicos, desencadeados na transição entre os 

modelos industrialista e informacional de desenvolvimento, que podem colocar em risco não 

somente a sustentação da economia mundial como também a da própria espécie humana".  

Sobre as crises sociais, "a intensificação dos desequilíbrios sociais, que corroem a 

estabilidade política necessária para que a nova economia se consolide em escala global."  

(Coraggio, 2003, p.84-85). 

 

- O Sujeito Infância nos PCNs 

 

A partir dos recortes que se seguem, tentaremos analisar (nos PCNs) as noções de 

infância e descrições em torno da criança (aluno), buscando sinalizar em que medida o 

Ministério da Educação se apropria de conhecimentos científicos para definir o “sujeito 

infância” (alvo que pretende atingir por intermédio da prática do professor), tornando o 

discurso da ciência como fundamentação em benefício da consistência e legitimação dos 

argumentos apresentados no referido documento.   

 

R16 
 

No final dos anos 70, pode-se dizer que havia no Brasil, entre as tendências 
didáticas de vanguarda, aquelas que tinham um viés mais psicológico e outras cujo 
viés era mais sociológico e político;  a partir dos anos 80 surge com maior evidência 
um movimento que pretende a integração  entre essas abordagens.  Se por um lado 
não é mais possível deixar de se ter preocupações com o domínio de conhecimentos 
formais para a participação crítica na sociedade, considera-se também que é 
necessária uma adequação pedagógica às características de um aluno que pensa, de 
um professor que sabe e aos conteúdos de valor social e formativo.  Esse momento 
se caracteriza pelo enfoque centrado no caráter social do processo de ensino e 
aprendizagem e é marcado pela influência da psicologia genética (...)  A psicologia 
genética propiciou aprofundar a compreensão sobre o processo de desenvolvimento 
na construção do conhecimento.  Compreender os mecanismos pelos quais as 
crianças constroem representações internas de conhecimentos construídos 
socialmente, em uma perspectiva psicogenética, traz uma contribuição para além 
das descrições dos grandes estágios de desenvolvimento.  (PCNs, 1, p.42-43) 
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Temos nesse segmento citado um aluno que pensa, um sujeito capaz de 

“construir representações internas de conhecimentos construídos socialmente”.  É 

explícita a preferência teórica, por meio da qual os PCNs fundamenta o seu discurso.  De um 

lado, destaca-se a psicologia genética (de “viés mais psicológico”) e de outro, a tendência 

sócio-interacionaista, cujos teóricos fundadores sequer são mencionados.  Na frase “as 

crianças constroem representações internas...” o conceito de internalização de Vygotsky é 

reproduzido no contexto do pensamento piagetiano, como se as duas teorias fossem 

destituídas de peculiaridades e de autoria, apesar de reconhecermos a pertinência de possíveis 

associações entre ambas. 

Há uma espécie de apropriação teórica, em que a “autoridade” incorporada 

pelos PCNs chega a provocar uma certa desautorização quando omite os nomes dos autores 

das respectivas teorias.  As teorias são apresentadas destituídas dos sujeitos que as 

formularam. Este é um dado que temos percebido ao longo dos dez volumes dos PCNs 

destinados aos quatro primeiros anos do Ensino Fundamental: o fato de teorias e conceitos 

serem expressos no documento sem a mínima referência em notas de rodapé, a respeito de 

seus autores ou sugestões de leituras para o professor que pretenda se aprofundar no assunto 

de seu    interesse. 

Mesmo com a tentativa de apagamento desses “outros” (os autores dos conceitos 

envolvidos), suas vozes ecoam, no contexto dos volumes do documento, no discurso dos 

especialistas que não se revelam (enquanto sujeitos elaboradores do discurso) no corpo do 

texto, mas sua participação se percebe no plano das entrelinhas e diluída ao final de cada 

fascículo, nas páginas que dizem respeito à “ficha técnica”.  Temos aí vozes de teóricos e de 

especialistas (em psicologia, em educação, em sociologia, em filosofia, etc) que subjazem à 

lógica do documento escrito. 

Veremos, na seqüência, outros recortes que reforçam esta postura de apropriação 

discursiva no texto dos PCNs, que dizem da sua posição enquanto documento legitimado, por 
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ser obra de criação de uma instituição oficial representante do governo (Estado), 

especializada, a nosso ver, em estratégias de "governamento"98, no sentido foucaultiano — 

governamento de sujeitos que ensinam e de sujeitos que aprendem (no caso, as crianças). 

 

R17 
 
 
É pela mediação da linguagem que a criança aprende os sentidos atribuídos pela 
cultura às coisas, ao mundo e às pessoas;  é usando a linguagem que constrói 
sentidos sobre a vida, sobre si mesmo, sobre a própria linguagem.  (PCNs, 2,   
p.101) 
 

 

A citação apresenta a criança como um sujeito que aprende os sentidos 

atribuídos pela cultura (às coisas ao mundo e às pessoas) e constrói sentidos (sobre a vida, 

sobre si, etc.) por intermédio da linguagem.  A voz subjacente e implícita no referido 

enunciado diz respeito ao pensamento de Vygotsky que elege a linguagem como ponto 

fundamental para discutir o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e o 

processo de internalização.  O discurso escrito dos PCNs, busca apoio no referencial 

vygotskyano (sem deste falar), para dizer algo sobre como a criança aprende e constrói 

sentidos.  Se o professor tiver o interesse em saber mais sobre as implicações da linguagem no 

aprendizado da criança, os PCNs pouco podem auxiliá-lo no sentido  de  apontar  caminhos  e  

                                                           
98 É pertinente trazer aqui a contribuição de Bujes (2002), em obra já citada neste trabalho, para 

compreendermos a idéia de "governo" e de "governamento" segundo a visão foucaultiana.  A autora enfoca o 
"governo" enquanto instância de controle político, como "instituição a quem cabe o exercício da autoridade"; o 
"governamento" seria definido enquanto "ato que se exerce sobre uma pessoa ou que ela exerce sobre si 
mesma, para controlar as suas ações".  "O governamento, como nos diz Foucault, seria uma ação sobre o 
campo eventual da conduta alheia, uma ação sobre ações presumidas, possíveis.  Portanto, utilizarei... a palavra 
governamento para significar o modo como o poder se exerce e é exercido para administrar a conduta, como, 
por exemplo, o governamento das crianças." (p.78) 
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indicar leituras para um maior esclarecimento, pois é preciso que se tenha um conhecimento 

prévio de determinados pensamentos teóricos para que se perceba, no discurso em questão, as 

nuanças que revelam determinados pressupostos (mesmo que os nomes dos teóricos não se 

encontrem explícitos no texto do documento).  Esse tipo de omissão nos leva a perceber, nos 

PCNs, uma falta de interesse com relação à construção de conhecimento por parte do 

professor.  É como se bastassem as instruções repletas de conceitos “ruminados”, cujas 

autorias são ofuscadas. 

 

R18 

 
Se o projeto educacional exige ressignificar o processo de ensino e aprendizagem, 
este precisa se preocupar em preservar o desejo de conhecer e de saber com que 
todas as crianças chegam à escola.  Precisa manter a boa qualidade do vínculo com 
o conhecimento e não destruí-lo pelo fracasso reiterado.  (PCNs, 1, p.54) 

 

 

Aqui temos a idéia de criança enquanto sujeito de desejo, desejo de conhecer e de 

saber.  O enunciado se antecipa quando afirma, de forma indireta, que "todas as crianças" 

chegam à escola com o desejo de conhecer e de saber.  Tal afirmação não apresenta 

argumentos esclarecedores, que poderiam ser apresentados a partir da própria teoria 

psicanalítica da qual os PCNs tomaram emprestado a questão do desejo de saber.  Os saberes 

que supostamente estariam implícitos neste segmento citado seriam a Psicanálise (com o 

conceito de desejo) e a Psicopedagogia que, atravessada pela Psicanálise, se ocupa da questão 

relacionada à "qualidade do vínculo com o conhecimento". 

 

R19 

 
Pode-se considerar  o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa na escola 
como resultantes da articulação de três variáveis: o aluno, a língua e o ensino.  O 
primeiro elemento dessa tríade, o aluno, é o sujeito da ação de aprender, aquele 
que age sobre o objeto de conhecimento.  (PCNs, 2, p.29) 
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R20 
 

É relativamente recente, na história da Didática, a atenção ao fato de que o aluno é 
agente da construção do seu conhecimento, pelas conexões que estabelece com 
seu conhecimento prévio num contexto de resolução de problemas (...)  Numa 
perspectiva de trabalho em que se considere a criança como protagonista da 
construção de sua aprendizagem, o papel do professor ganha novas dimensões.  
(PCNs, 3, p.40) 

 

 

Nos recortes R19 e R20 a criança vista na categoria de aluno é concebida 

enquanto "sujeito da ação de aprender" (R19), portanto "agente da construção do seu 

conhecimento" (R20).  Tal noção nos reporta ao discurso escolanovista, calcado na percepção 

de Dewey (conforme já discutimos na segunda parte do Capítulo I deste trabalho) em torno da 

criança enquanto "criatura ativa".  Sendo sujeito de ação de aprender, a criança passa a 

estatuto de "protagonista da construção de sua aprendizagem" (R20), podendo agir sobre o 

objeto de conhecimento (R19).  Há de se enfatizar aqui a intenção de mostrar (de forma sutil) 

aos leitores que os PCNs trazem modos inovadores de conceber a criança, quando menciona 

que, na história da Didática, o fato de se considerar o aluno como agente no seu processo de 

aprendizagem é um dado recente.  Tais modos inovadores têm a ver com os postulados 

piagetianos que dizem respeito ao processo de construção do conhecimento por parte da 

criança, os quais fundamentaram a perspectiva construtivista no âmbito da educação escolar.  

Se o discurso dos PCNs não esclarece o uso de terminologias piagetianas — elas mesmas 

denunciam, em sua ressonância, que ali se oculta um sujeito posto no anonimato. 

 

R21 

 
Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações que se repetem, 
mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogias (jogos 
simbólicos)... Ao criarem essas analogias, tornam-se produtoras de linguagens, 
criadoras de convenções, capacitando-se para se submeterem a regras e dar 
explicações (...)  A participação em jogos de grupo também representa uma 
conquista cognitiva, emocional, moral e social para a criança e um estímulo para o 
desenvolvimento do seu raciocínio lógico.  (PCNs, 3, p.48-49) 
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Este segmento revela que as crianças aprendem a lidar com símbolos e a pensar 

por analogias, por intermédio dos jogos.  As crianças são vistas como sujeitos capazes de 

produzir linguagens e de criar convenções (desde que aprendam a pensar por analogias), 

além de serem capazes de realizar conquistas cognitivas, emocionais, morais e sociais, à 

medida que participam de jogos em grupo.  Tudo a ver com o discurso piagetiano.  Mais uma 

vez a ressonância de tal discurso se faz presente na voz dos PCNs. 

Os recortes que se seguem trazem descrições sobre a criança considerando suas 

características no contexto do primeiro e do segundo ciclo. 

 

R22 

 
No primeiro ciclo as crianças estabelecem relações que as aproximam de alguns 
conceitos, descobrem procedimentos simples e desenvolvem atitudes perante a 
matemática.  (PCNs, 3, p.66) 

 
 

R23 

 
As crianças que ingressam no primeiro ciclo, tendo passado ou não pela pré-escola, 
trazem consigo uma bagagem de noções informais sobre numeração, medida, 
espaço e forma construídas em sua vivência cotidiana (...)  Uma característica 
marcante dos alunos deste ciclo é que sua participação nas atividades tem um 
caráter bastante individualista, que os leva a não observar a produção dos 
colegas.  (PCNs, 3, p.63) 

 

 

Aqui vemos a descrição da criança do primeiro ciclo (dos dois primeiros anos do 

ensino fundamental).  Trata-se, segundo o enunciado, de uma criança que estabelece relações 

que a aproxima de determinados conceitos, sendo capaz de descobrir procedimentos simples 

(R22).  A criança que ingressa no referido ciclo é vista como portadora de bagagens que 

dizem respeito a noções informais de aspectos matemáticos, por exemplo (R23).  Como 

característica marcante desta criança, o enunciado aponta que sua participação em atividades é 

de cunho "bastante individualista", adiantando que isto faz com que elas não busquem 

observar a produção dos colegas. (R23)  Consideramos esta descrição, até certo ponto, 

determinista.  Imaginemos o quanto um discurso determinista, que se antecipa, pode 
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influenciar no nível de expectativa do professor em torno da criança que ingressa no primeiro 

ciclo, ou até mesmo deixá-lo surpreso caso a realidade não coincida com o enunciado.  A 

nossa experiência nos reporta ao conhecimento de casos que passaram a ser mirados pelo viés 

patologizante por conta de enquadramentos que dizem das características, de como devem se 

portar as crianças fazendo com que os professores construam expectativas ou explicações 

antecipadas a respeito da criança. As crianças do primeiro ciclo (que possuem em média a 

idade de 7 a 8 anos) são necessariamente individualistas, ao ponto de não se interessarem pela 

observação da produção dos colegas?  O que fundamenta tal ponto de vista?  Será que a 

prática pedagógica confirma o discurso em questão? Estas questões nos servem como 

reflexões, uma vez que o documento não explicita, ou seja, não argumenta em torno de sua 

proposição (expressa em R23). 

 

R24 

 
Eles começam a estabelecer relações de causalidade, o que os estimula a buscar a 
explicação das coisas... e as finalidades...  O pensamento ganha maior 
flexibilidade, o que lhes possibilita perceber transformações...  Ampliam suas 
hipóteses, estendendo-as a contextos mais amplos (...) em relação ao ciclo anterior, 
os alunos deste ciclo têm possibilidades de maior concentração e capacidade 
verbal para expressar com mais clareza suas idéias e pontos de vista.  (PCNs, 3, 
p.79-80) 
 
 

R25 

 
A particularidade do segundo ciclo reside no fato de os alunos dominarem melhor 
a linguagem escrita, possuírem experiências de trocas de informações e terem 
vivenciado momentos de questionamentos, comparações e trabalhos com 
ordenação temporal.  (PCNs, 5, p.61) 
 
 
 
 

Os recortes supracitados nos trazem algumas das descrições dos PCNs a respeito 

da criança que ingressa no segundo ciclo.  As crianças do referido ciclo, segundo o discurso, 

possuem maior flexibilidade de pensamento, sendo capazes de ampliar suas hipóteses e de 

expressar idéias e pontos de vista de forma mais clara (R24).  De acordo com o recorte 

R25, são crianças que dominam melhor a linguagem escrita e contam com experiências de 
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trocas de informações, de questionamentos, comparações e trabalham com ordenação 

temporal.  Ao discurso presente nos recortes, subjazem idéias de desenvolvimento cognitivo 

presentes na epistemologia genética de Piaget.  Bem sabemos sobre a importância da referida 

teoria na compreensão de como se processa a construção e apropriação do conhecimento por 

parte da criança.  Reconhecemos a sua contribuição para a prática do professor, porém a sua 

utilização deve ser criteriosamente pensada para que a caracterização das fases do 

desenvolvimento da criança não se transforme, na prática cotidiana, em formas de classificá-

la segundo as suas "capacidades".  O discurso destacado (não só em R24 e R25, como em R22 

e R23) apresenta o alto risco de ser interpretado como norma e assim tornar-se normatizador 

de fato. 

Nessa mesma lógica desenvolvimentista os PCNs abordam a criança pela ótica 

cronológica, ou seja, pela sua descrição calcada na idade, como veremos nos recortes 

seguintes. 

 

R26 

 
... Crianças pequenas compreendem e vivem a realidade natural e social de 
modo diferente dos adultos.  Fora ou dentro da escola, as crianças emprestam 
magia, vontade e vida aos objetos e às coisas da natureza ao elaborar suas 
explicações sobre o mundo.  De modo geral, em torno de oito anos as crianças 
passam a exibir um modo menos subjetivo e mais racional de explicar os 
acontecimentos e as coisas do mundo.  (PCNs, 4, p.61) 
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R27 

 
Por volta dos sete anos, a criança se encontra na fase do faz-de-conta, em que a 
realidade é retratada da maneira que é entendida e vivenciada.  Ela ainda não é 
capaz de refletir sobre temas gerais, distantes do seu cotidiano.  Também não se 
preocupa com a probabilidade dos fatos.  Próximo aos oito, nove anos, preocupa-
se em mostrar os fatos de forma realista.  (PCNs, 6, p.85) 
 
 
 

No recorte R26 o enunciado inicia falando de crianças pequenas diferenciando-as 

dos adultos, no tocante ao modo de compreensão da realidade natural e social, acrescentando 

ainda o fato de tais sujeitos se utilizarem da magia, da vontade e animação das coisas quando 

tentam explicar o mundo.  No segmento R27 o texto define a idade de sete anos como a fase 

em que ela se encontra no faz-de-conta.  Neste período, segundo o que é revelado no texto, a 

criança ainda não consegue, "não é capaz", de refletir sobre temas distantes do que vivencia 

no cotidiano, tampouco se preocupa com a probabilidade dos fatos.  Tanto R26 quanto R27 

referem-se à idade dos oitos anos como a fase em que as crianças passam a adquirir maior 

racionalidade tornando suas explicações sobre os acontecimentos mais realistas.  A "alma" do 

corpo desse discurso (em R26 e R27), a voz subjacente, melhor dizendo, é a voz da 

psicologia, mais precisamente a psicologia que se ocupa do desenvolvimento cognitivo, tendo 

a questão maturacional (que trabalha com a idéia de fases do desenvolvimento) como ponto 

fundamental.  

Enfocando mais especificamente a peculiaridade das áreas de conhecimento e dos 

temas transversais, vejamos como a criança é concebida no contexto de algumas destas 

especificidades.  Vale salientar que selecionamos recortes de volumes que dedicam uma 

maior quantidade de linhas na tentativa de descrever o sujeito criança. 

 

R28 

 
A capacidade de uso da língua oral que as crianças possuem ao ingressar na escola 
foi adquirida no espaço privado: contextos comunicativos informais, coloquiais, 
familiares. (PCNs, 2, p.49) 
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No volume destinado ao ensino da Língua Portuguesa destacamos este recorte que 

revela a criança enquanto sujeito dotado da capacidade de utilização da língua oral, sendo 

que esta capacidade, segundo o que o discurso nos leva a supor, foi adquirida antes dela 

ingressar na escola, no espaço privado.  Saberes referentes à sociologia — principalmente no 

que concerne à discussão sobre “espaço privado” — associados aos estudos relacionados à 

língua, mais precisamente aos postulados de Ferreiro e Teberosky (1986), perfazem a lógica 

do enunciado. 

 

R29 

 
Quanto à sua fase de desenvolvimento, a infância, os alunos podem verificar que, 
sob orientação dos adultos, são capazes de cuidar de sua higiene, das tarefas 
escolares, de se alimentarem, de escolher as formas de lazer e de repousar.  Isto é, na 
infância já existe relativa autonomia. (PCNs 4, p.73) 
 

 

No que concerne ao volume referente às Ciências Naturais, o aluno (criança), 

sujeito em que se encontra na fase da infância, é visto pela ótica do sujeito em 

desenvolvimento.  O enunciado aborda nas entrelinhas a questão da dependência da criança 

em relação ao adulto, referindo-se explicitamente à sua relativa autonomia.  Fica 

subentendido no discurso que a orientação do adulto é condição necessária para que os alunos 

(na fase da infância) sejam "capazes de cuidar de sua higiene, das tarefas escolares, de se 

alimentarem, de escolher as formas de lazer e de repousar".  Aqui há uma forma de 

generalização que pode ser interpretada como se todo e qualquer aluno que se encontre nessa 

fase necessariamente precise da orientação dos adultos nas situações apresentadas, 

minimizando até mesmo a relatividade de sua autonomia.  É como se o "fazer com ajuda" ou 

sob orientação, se tornasse regra para todas as crianças, nas circunstâncias descritas no 

recorte.  Nessa lógica, a idéia de salto qualitativo no desenvolvimento e na aprendizagem pela 

via do pressuposto vygotskyano, que diz respeito ao nível de desenvolvimento real — como 
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parte do conceito de zona de desenvolvimento proximal99 — passa a ser concebida de forma 

parcial. Se o pensamento vygotskyano encontra-se implícito no recorte R29, este, por sua vez, 

revela apenas a parte em que a criança se coloca como dependente do adulto, não abrindo 

espaço para falar de uma relativa dependência até mesmo para não destoar da idéia de relativa 

autonomia, que é apresentada ao final do recorte.  Tal relatividade tem a ver também com as 

atividades que a criança já consegue realizar sozinha, dentre outras. 

Em termos de vozes que subjazem os referidos discursos, vemos o discurso da 

psicologia do desenvolvimento (que aborda a infância enquanto fase associada à discussão em 

torno da autonomia).  Há a presença de um saber especializado no que concerne à questão 

curricular, entrecruzado com o viés psicológico mencionado. 

 

R30 

 
As crianças, desde pequenas recebem um grande número de informações sobre as 
relações interpessoais e coletivas.  Entretanto, suas reflexões sustentam-se 
geralmente, em concepções de senso comum.  Cabe à escola interferir em suas 
concepções de mundo, para que desenvolvam uma observação atenta do seu entorno, 
identificando as relações sociais em dimensões múltiplas e diferenciadas.  (PCNs, 5, 
p.49) 

 

Este recorte retirado do volume referente ao ensino de História e Geografia traz a 

criança que desde pequena recebe informações sobre relações interpessoais e coletivas, 

sendo as suas reflexões entendidas como reflexões calcadas no senso comum.  As crianças, 

conforme o texto, "recebem", são "depositárias" de informações, o que nos leva à idéia de 

passividade.  "Cabe à escola interferir em suas concepções..."  A escola assume posição de 

sujeito, entidade ativa no seu papel de fazer com que a criança observe o seu entorno, 

"identificando as relações sociais" de forma múltipla e diferenciada.  Há um pretenso saber 

sobre a criança que fatalmente necessita da escola para ampliar e até mesmo modificar suas 

                                                           
99 Como já abordamos em nota (Cap.II deste trabalho), a zona de desenvolvimento proximal diz respeito à 

instância entre o nível de desenvolvimento real (determinado através da solução independente de problemas) e 
o nível de desenvolvimento potencial (determinado por meio da solução de problemas sob a orientação de um 
adulto ou por meio da colaboração de colegas mais experientes).  Acontece que quando a criança consolida sua 
aprendizagem tendo como ponto de apoio a orientação de alguém mais experiente este nível de 
desenvolvimento potencial tende a se estabelecer como nível de desenvolvimento real, em que a criança já não 
necessita de determinadas orientações. 
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concepções.  A escola entra como detentora do saber científico, de um saber elaborado, 

sistematizado por meio de um determinado currículo que se coloca em posição oposta às 

concepções de senso comum. 

O texto do R30 traz a voz subjacente, porém marcante, da ciência, mais 

especificamente no que diz respeito à tradicional polêmica filosófica entre senso-comum e 

conhecimento científico.  Vemos, então, o discurso da ciência presente no discurso 

educacional orientado para o universo do saber específico (História e Geografia). 

R31 

 
... O aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao 
realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas 
produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. (PCNs, 6, 
p.19) 
 
 

R32 

 
A criança é um ser em constante mobilidade e utiliza-se dela para buscar 
conhecimento de si mesma e daquilo que a rodeia, relacionando-se com objetos e 
pessoas.  A ação física é necessária para que a criança harmonize de maneira 
integradora as potencialidades motoras, afetivas e cognitivas...  A ação física é a 
primeira forma de aprendizagem da criança, estando a motricidade ligada à atividade 
mental.  (PCNs, 6, p.67) 

 

Os recortes R31 e R32 fazem parte do volume destinado ao ensino da Arte.  O 

aluno (criança) aparece no discurso (R31) como sujeito que desenvolve a sensibilidade, 

percepção e imaginação à medida em que realiza atividade artística e aprecia a arte 

reconhecendo as produções do outro (dos colegas, das diferentes culturas e até mesmo as 

formas produzidas pela natureza).  Há, no discurso explícito, termos indicadores que apontam 

para a incorporação da voz da Psicologia ao saber específico do universo artístico; um diálogo 

interno que faz do enunciado um discurso heterogêneo — os termos destacados são 

sensibilidade, percepção e imaginação. 

Em R32 vemos a idéia de criança enquanto "ser", sujeito ativo, cuja mobilidade 

favorece a sua busca de conhecimento tanto do que o rodeia quanto de si mesmo.  A sua ação 

física, segundo o texto, favorece a integração de suas potencialidades  motoras, afetivas e 



 141

cognitivas.  Aí temos uma idéia de criança calcada no discurso das potencialidades em que as 

capacidades motoras, afetivas e cognitivas se integram por meio da ação física — tal idéia se 

fundamenta no pressuposto de que a "motricidade" encontra-se ligada à "atividade mental".  O 

pressuposto subjacente ao discurso enunciado tem a ver com as constatações piagetianas100  

sobre o desenvolvimento cognitivo da criança em estágios que partem do período sensório-

motor ao período das operações formais (ao chegar à adolescência), em que o aspecto motor 

se articula com os aspectos cognitivo e afetivo no seu processo de investigação sobre a gênese 

do desenvolvimento cognitivo na criança.  A voz de Piaget permeia e fundamenta a lógica do 

discurso específico dos especialistas da "dança" no interior do volume destinado à área das 

artes. 

Vejamos, na seqüência, o que os volumes referentes aos Temas Transversais nos 

revelam a respeito da criança.  Destacamos os segmentos dos PCNs que consideramos mais 

enfáticos em sua tentativa de abordar o sujeito-infância. 

R33 
Desde bem pequenos, as crianças apreciam muito os sinais de confiança que os 
adultos lhes dão (quando mostram que acreditam nelas).  E ficam tristes e infelizes 
quando incessantemente reparam sobre elas olhares suspeitos, quando percebem que 
são, sem mais nem menos, consideradas desonestas, sem palavra, sem caráter.  
Sentem-se — e de fato são — injustiçadas nesse ambiente de suspeição. Para 
alguém ter e permanecer tendo confiança em si (elemento importante do respeito 
próprio), nada melhor do que sentir que os outros acreditam em sua palavra.  Com a 
criança também é assim. Negar-lhe — de atenção — esse direito resulta em afastá-la 
do convívio social, privá-la da vontade de ser franca e respeitosa.  É transformá-la 
em um ser cabisbaixo ou violento.  Ela deve perceber que confiam nela e será 
cobrada no sentido de merecer tal crédito.  (PCNs, 8, p.129) 

 

O enunciado aqui aborda a criança com relação à confiança que os adultos a ela 

podem conferir: "as crianças apreciam muito os sinais de confiança que os adultos lhes dão".  

Percebemos no discurso um esforço de sensibilização endereçado ao professor, para que este 

demonstre confiança para com a criança, a ponto de favorecer o desenvolvimento da sua 

autoconfiança e cuidar para que não se sinta injustiçada, tampouco impedida de expressar sua  

                                                           
100 Ver Piaget, J. & Inhelder, B. (1975).  Gênese das estruturas lógicas elementares.  Trad. Álvaro Cabral.  Rio 
de Janeiro: Zahar, Brasília: MEC / Piaget, J. (1970).  O nascimento da inteligência na criança.  Trad. Álvaro 
Cabral.  Rio de Janeiro: Zahar / Wadsworth, B.J. (1995).  Inteligência e afetividade da criança na teoria de 
Piaget.  São Paulo: Pioneira. 
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franqueza e de sentir-se merecedora de respeito.  O discurso faz parte do campo da Ética, 

enquanto tema transversal, sendo constituído a partir de uma tendência tanto filosófica quanto 

psicológica.  Filosófica porque a ética se constitui enquanto objeto de reflexões do campo da 

filosofia prática, além de fundamentar-se num estudo metafísico do conjunto de regras de 

conduta tidas como universalmente válidas, conforme Japiassu e Marcondes (1993).  

Psicológica pelo fato de revelar, na enunciação, os efeitos psicológicos nas crianças, 

ocasionados pela qualidade das relações, mediante atitudes inadequadas dos adultos para com 

elas — percebe-se aí uma certa influência da psicologia corportamental, no que diz respeito à 

idéia de mudança de comportamento decorrente de estímulos vindos do ambiente. 

 

R34 

 
Quando inicia sua vida escolar a criança traz consigo a valoração de 
comportamentos favoráveis ou desfavoráveis à saúde oriundos da família e 
outros grupos de relação mais direta. Durante a infância e a adolescência, épocas 
decisivas na construção de condutas, a escola passa a assumir papel destacado 
devido à sua função social e por sua potencialidade para o desenvolvimento de um 
trabalho sistematizado e contínuo... Os valores, que se expressam na escola por meio 
de aspectos concretos como a qualidade de merenda escolar, a limpeza das 
dependências,as atividades propostas, a relação professor-aluno, são apreendidas 
pelas crianças na sua vivência diária. (PCNs, 9, p.97) 
 

 

Este segmento pertence ao volume referente ao Meio Ambiente e Saúde enquanto 

temas transversais.  O discurso remete-se à criança que inicia a vida escolar, sendo esta 

portadora de valorações em torno da saúde oriundas da família ou de outros grupos de 

relação próxima.  Segundo o texto, é durante a infância e a adolescência que a construção de 

condutas acontece. A escola, nesses termos, passa a assumir um papel preponderante cuja 

"potencialidade" favorece ao trabalho sistematizado e contínuo. Em outras palavras o termo 

"potencialidade" diz da posição da escola com relação a sua "potente" influência na formação 

de "condutas" que se dá de forma "sistemática e contínua" — uma espécie de dispositivo de 

poder, como bem sinaliza Foucault (1977), operando na "conduta" do sujeito criança, de 

forma ininterrupta e organizada. 
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Termos como: "valoração" e "valores", indicam a presença de uma perspectiva 

filosófica; "comportamento" e "condutas" por sua vez dizem respeito ao vocabulário 

psicológico (Psicologia da conduta que é de cunho comportamental). Temos, então, a voz da 

Psicologia entrecruzada com a voz da Filosofia no contexto específico de saberes sobre o 

ambiente e a saúde. 

Para finalizar, destacaremos aqui dois recortes extraídos do volume que aborda a 

Orientação Sexual. 

 

R35 

 
As crianças vivem suas curiosidades e interesses na área da sexualidade e em 
momentos próprios e diferentes umas das outras, ocorrendo muitas vezes estudo 
e a discussão de um tema com pouca apropriação desse conhecimento para algumas. 
A retomada é importante e deve ser feita sempre que as questões trazidas pelos 
alunos apontarem sua pertinência. (PCNs, 10, p.143) 
 

 

R36 
 

A sexualidade infantil se desenvolve desde os primeiros dias de vida e segue se 
manifestando de forma diferente em cada momento da infância. A sua vivência 
saudável é fundamental na medida em que é um dos aspectos essenciais de 
desenvolvimento global dos seres humanos (...)  Os adultos reagem, de uma forma 
ou de outra, aos primeiros movimentos exploratórios que a criança faz em seu corpo 
e aos jogos sexuais com outras crianças.  As crianças recebem então, desde muito 
cedo, uma qualificação ou "julgamento" do mundo adulto em que está imersa, 
permeado de valores e crenças que são atribuídos à sua busca de prazer, o que 
comporá sua vida psíquica.  (PCNs, 10, p.117-118) 
 
 

Em R35 as crianças são vistas como sujeitos que se interessam e possuem 

curiosidades em torno da sexualidade, vivenciando "momentos próprios e diferentes umas 

das outras". Em R36 o discurso fala de uma criança que possui uma sexualidade, a 

"sexualidade infantil", a qual se desenvolve "desde os primeiros dias de vida", manifestando-

se "de forma diferente em cada momento da infância".  É revelado, neste recorte discursivo, 

que as crianças desde cedo "recebem" julgamentos do mundo adulto (com seus valores e 

crenças) "atribuídos à sua busca de prazer", que por sua vez influenciará na constituição de 

sua vida psíquica. Aqui, novamente aparece o discurso em que subjaz a idéia de criança 
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enquanto depositária (de julgamentos do mundo adulto, nesse caso) de expectativas 

advindas do meio social. O termo "recebem" denuncia o enunciado, sinalizando que em sua 

estrutura encontra-se implícita uma noção de criança passiva, por mais sutil que possa 

parecer. Vale salientar que, no geral, o discurso dos PCNs se esforça em divulgar uma idéia 

de aluno (criança) enquanto sujeito ativo no seu processo de construção de conhecimento e na 

sua inserção social, isto numa perspectiva interacionista. A irrupção de um termo num dado 

discurso nos revela a força das representações e determinadas idéias, conceitos ou noções, que 

atravessam o tempo e se articulam nos discursos da atualidade, por mais avançados ou críticos 

que pretendam ser. 

Sobre a especificidade do discurso, podemos dizer que em R35 há um saber sobre 

a curiosidade sexual das crianças articulado a um saber pedagógico de caráter didático-

metodológico, os quais, partindo de discursos específicos, lançam suas vozes para dizer sobre 

a criança e sobre como abordá-la em suas curiosidades sexuais. O discurso didático-

metodológico em si, comporta uma intenção de controle e garantia na efetivação do processo 

de ensino e aprendizagem.  Em R36 esse saber já mencionado é mais explicitado quando 

descreve o desenvolvimento da sexualidade infantil.  Desde o início do segmento percebemos 

a voz subjacente ao discurso explícito, a qual diz respeito à voz da Psicanálise, apropriada 

pelos especialistas da área em questão. 
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3. O discurso analisado: breves comentários 

 

 

Diante dos segmentos analisados pudemos constatar que a infância no discurso 

dos PCNs é concebida principalmente a partir de saberes especializados, fundados em 

princípios científicos, dentre os quais destacam-se os pressupostos do campo da Psicologia.  

Há, na verdade, uma espécie de apropriação de tais saberes que oferecem suporte para que o 

discurso dos PCNs seja concebido pelos professores (que trabalham diretamente com as 

crianças) como digno de credibilidade, portanto, legítimo.  A pretensa legitimidade não 

somente se apóia no "tom" científico como também se funda no esclarecimento sobre a 

função da educação escolar, bem como sobre descrições históricas e situacionais a respeito da 

realidade educacional do "povo brasileiro".  Toda essa articulação, baseada num sentido 

racionalizante, prepara o professor para que este adote o discurso dos Parâmetros, transpondo-

o para o seio de sua prática, em que tal transposição passa a veicular modos de se conceber a 

criança que estuda, além de expectativas em torno do referido sujeito. 

O discurso analisado nos revela um alto grau de expectativas tanto no que se 

refere à prática do professor quanto no que diz respeito, principalmente, à formação e 

aprendizagem da criança que inicia seu processo educativo na escola.  A criança é vista sob a 

lógica de um projeto de cidadania, em que o conhecimento estabelecido  nos propósitos 

curriculares vem se colocar como aspecto indispensável à formação de um cidadão 

participativo, reflexivo e autônomo, consciente de seus direitos e deveres.  Esse projeto de 

cidadania, conforme o enunciado (no volume da Matemática, por exemplo), está notoriamente 

associado às demandas sociais, políticas e econômicas as quais requerem sujeitos capazes de 
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responder a novos ritmos e processos, configurando-se, então, na necessidade de criação de 

novos arranjos de subjetividade.  Esses novos arranjos têm a ver com a questão do 

desenvolvimento de novas competências e saberes, desde o início do processo de  

 

escolarização das crianças.  As novas competências e saberes são, portanto, definidas por 

instâncias políticas, econômicas, sociais e intelectuais, cada uma conforme seus valores, 

idéias e interesses que, por sua vez, se encontram no cenário das definições curriculares, 

destinadas às escolas, palco da materialização de intenções.  Estas intenções se revestem de 

um sentido disponibilizado sob a forma de expectativas a serem objetivadas por parte do 

professor. 

É interessante enfatizar que os segmentos citados revelam expectativas de 

realização a longo prazo, principalmente no que se refere à formação do cidadão.  Para o 

alcance dos objetivos, estabelecidos em conformidade com as expectativas anunciadas, são 

utilizadas estratégias metodológicas e didáticas que viabilizem a apreensão de conteúdos e o 

desenvolvimento de atitudes, por parte dos alunos, os quais se colocam como aspectos 

fundamentais na “engenharia” da cidadania. 

Apesar do discurso dos PCNs defender um posicionamento democrático diante do 

processo de ensino e aprendizagem, ele se coloca como instrumento balizador, definindo, de 

forma sutil, como o professor deve proceder a como as crianças devem responder, 

terminando, assim, por fixar papéis no espaço escolar.  Vale dizer que o papel do aluno 

(aprendido quando a criança ingressa na escola) não se estende para o campo das decisões em 

torno do que a criança deve aprender.  Nem os alunos, nem os professores são consultados 

nos momentos de decisões a respeito do currículo a ser adotado.  É nesse ponto que se 

revelam indícios ideológicos, onde a dissimulação enquanto modo de operar da ideologia, 

está no cerne de um discurso (pela democracia) que passa por cima de processos existentes, 

tornando-os obscurecidos — que é o caso do que relatamos na parte do nosso trabalho que 

aborda a face oculta das origens dos PCNs, em que somente a elite intelectual teve acesso à 
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participação na elaboração do documento.  Alunos e professores participam do engodo 

somente na condição de receptores.  Os alunos como receptores “privilegiados” de propostas 

curriculares viabilizadoras de seu estabelecimento na sociedade sob o nome de cidadãos e  

 

professores enquanto receptores de instruções enriquecedoras de suas práticas de ensino.  

Aqui podemos resgatar as palavras de Godelier (1981), citado no início da nossa análise, que 

aborda a questão do poder e da dominação.  Sob um discurso de aparência democrática, os 

PCNs se colocam como auxílio à prática do professor, veiculando uma idéia de compromisso 

para com os valores democráticos, aí legitimando-se e aparecendo como um serviço;  um 

benefício ao professor com extensão direta à criança que estuda.  Vemos aí, nos PCNs, o 

“poder” mostrando-se legítimo e, conseqüentemente, dominador, no sentido de visar a adoção 

“espontânea” dos seus princípios por parte daqueles que deles se beneficiam.  

Os PCNs não só apresentam expectativas direcionadas ao aluno como, em certas 

passagens, referem-se ao sujeito criança (aluno), definindo-o e descrevendo diversos aspectos 

inerentes ao seu comportamento em situação de aprendizagem e nas suas interações com o 

meio e com os outros.  Essas descrições e definições a respeito da criança, presentes no 

discurso do documento — que se baseiam, mais precisamente, em referenciais do campo da 

Psicologia, como já mencionamos — indicam a veiculação de noções e concepções de 

infância construídas ao longo da história das idéias e do conhecimento científico, 

especialmente aqueles vinculados à educação.  

Os segmentos reveladores de noções e idéias sobre o sujeito-infância anunciam 

um sujeito que pensa, que constrói representações internas do que é construído socialmente, 

trazendo à luz os pressupostos Vygotskyanos.  Anunciam também um sujeito que age sobre o 

objeto do conhecimento, construindo sentidos na sua ação de aprender que vai desembocar na 

aquisição da autonomia (tanto no plano cognitivo quanto moral).  Aí vemos as idéias 

piagetianas implícitas no sentido discursivo dos PCNs.  A idéia de criança como protagonista 

da construção de sua aprendizagem reafirma o caráter ativo de seu processo de construção de  
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conhecimento e da própria condição do sujeito em questão, um sujeito ativo, que segundo as 

fases de desenvolvimento que atravessa, segue seu percurso evolutivo rumo à conquista da 

autonomia.  Aqui temos princípios escolanovistas (que se harmonizam com pressupostos  

 

piagetianos) defensores de uma escola ativa para sujeitos ativos, que respeite as fases do 

desenvolvimento humano.  Sobre a questão da autonomia, que se apresenta articulada à 

formação da cidadania e à apreensão de conteúdos (não só conceituais como também 

atitudinais), o documento parece propagar, de certa forma, o ideal iluminista de emancipação 

quando reifica os conteúdos curriculares como instrumentos a favor do exercício da razão e 

da conscientização, como atributos próprios do cidadão (crítico, consciente, autônomo, auto-

regulado, etc.), ou seja, do ser humano adulto, sujeito “emancipado”.  Os PCNs não fala desse 

sujeito emancipado, mas fala de um sujeito que precisa se desenvolver para a “plena” 

cidadania, para a autonomia absoluta — a criança, no documento, como vimos, é concebida 

como tendo uma autonomia relativa.  As entrelinhas dos PCNs refletem essa possibilidade de 

plenitude, que no nosso entendimento soa como voz subjacente que propaga a idéia de uma 

educação emancipatória, sustentada por um senso de onipotência e legitimidade.  

Por falarmos em onipotência, remetemo-nos à questão do poder que circula no 

âmbito das definições educacionais, mais precisamente no que concerne ao poder que 

atravessa o discurso aqui analisado.  Com base no que acabamos de argumentar, percebemos 

que as concepções, noções e idéias sobre a infância abordadas no documento, foram 

resgatadas de pressupostos e princípios teóricos sem a menor cerimônia ou respeito quanto à 

autoria dos mesmos.  Qualquer tipo de produção que veicule idéias científicas deve, por 

questões éticas, fazer referências aos autores envolvidos.  Parece que a autoridade em que se 

coloca o Ministério da Educação, com o seu “bendito fruto”, “atropela” a própria “ética”que 

este defende em um dos volumes referentes aos temas transversais. 
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Esse poder não fica somente na instância da apropriação dos saberes — que, diga-

se de passagem, quando indevidamente apresentados podem favorecer à classificação dos  

alunos e à construção de uma alto nível de expectativas que se colocará como entrave no 

processo de aprendizagem e socialização das crianças, interferindo no desenvolvimento de 

sua auto-estima — mas encontra-se em movimento desde a própria origem do processo de  

formulação do próprio documento.  Aliás, são diversos poderes aí implicados, denunciados 

pelos próprios discursos que os põem em movimento.  Temos nessa “arena” de elaboração 

dos PCNs, discursos (atravessados por efeitos de poder) provenientes da política econômica 

global, representada pelas regras impostas pelos organismos financiadores de políticas 

educacionais (em destaque o Banco Mundial);  discursos provenientes dos interesses políticos 

nacionais que se apresentam sob o signo de Estado comprometido com a educação de seu 

povo, tendo o MEC como representante legítimo e oficial desse compromisso;  discursos de 

especialistas (como representantes dos discursos científicos) que se empenham em defender o 

que consideram apropriado em termos de teoria, para ser divulgado em cadeia nacional 

(responsabilidade essa que não deixa de conter indícios de poder);  discursos provenientes de 

lutas pela qualidade de ensino, constituídos no processo histórico da educação brasileira.  Na 

origem das propostas apresentadas pelos PCNs, só não conseguimos captar as vozes das 

crianças, nem mesmo sinais de que foram ouvidas no momento em que pensaram sua 

educação. Encontramos vozes de adultos descrevendo a infância, infância esta calada em 

nome de um ensino fundamental.  É fundamental tornar-se adulto, é fundamental aprender a 

ser estudante, é fundamental ser autônomo (mesmo que esta autonomia com a chegada à fase 

adulta, continue sendo relativa), nas entrelinhas, é fundamental deixar de ser criança (embora 

a infância insista em nos acompanhar até os últimos dias de nossas vidas).  Vemos aí a lógica 

da educação de crianças, destacada a partir do discurso dos PCNs.  Esta é a concepção de 

infância nos PCNs: uma infância recalcada em nome de um certo ideal de emancipação.  A 
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infância dos PCNs jamais será da ordem de um devir, uma vez que está controlada de forma 

sistemática, o que está no plano do devir, portanto, é a plena cidadania. 
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Considerações finais 

 
 
A oportunidade de analisarmos o discurso dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

buscando encontrar o sujeito infância nos possibilitou contemplar a sua condição no âmbito 

dos propósitos educacionais da atualidade, não só no que se refere ao contexto brasileiro, 

como no que diz respeito às tendências educacionais numa dimensão mais ampla.  Isto porque 

ao nos debruçarmos sobre o referido documento, precisamos nos remeter às suas origens, as 

quais comportam intenções, propostas, interesses e decisões de caráter tanto nacionais quanto 

internacionais, no que diz respeito ao estabelecimento de políticas educacionais para os países 

“em desenvolvimento”. 

A proposta de investigar a infância no circuito do discurso dos PCNs nos 

impulsionou a “mergulharmos” no campo da Filosofia para resgatarmos idéias e noções sobre 

a infância — desde a antigüidade aos nossos tempos — as quais serviram, em alguma medida, 

como fundamento para a edificação de saberes psicológicos e pedagógicos nos seus 

respectivos interesses em abordar o nosso sujeito em questão.  Este “passeio” pela Filosofia, 

apesar de superficial, nos ofereceu uma visão panorâmica um tanto necessária à construção do 

nosso conhecimento a respeito do modo como a infância vem sendo pensada ao longo do 

percurso histórico-filosófico.  Tal visão panorâmica nos serviu, outrossim, para associarmos 

algumas idéias de infância às tendências pedagógicas, as quais se fundamentam em 

concepções de mundo, de sujeito, de conteúdo, dentre outras, pensadas filosoficamente (na 

Filosofia da Educação).  A Filosofia, como vimos, possui ligações estreitas com a questão da 

infância, sobretudo quando engloba reflexões acerca da formação do homem adulto, em que a 

criança passa a ser deste diferenciada, necessitando de instruções, ou seja, de uma educação 

para tornar-se um adulto guiado pela razão e não pelos desejos.  Sendo assim, Filosofia, 

infância e Educação chegam a compor uma tríade articulada que, na Modernidade, vem 

convocar outros saberes como a Psicologia e a Sociologia (por exemplo) no cenário da 
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institucionalização da Pedagogia.  As tendências pedagógicas, as propostas educacionais e os 

estudos no campo da Pedagogia passam a fundamentar-se nos saberes sobre o aprendizado e 

sobre a “conduta” das crianças, buscando suporte teórico para edificar estratégias 

favorecedoras de aprendizagem e da formação dos sujeitos-criança — partindo da 

transformação da criança em aluno. 

Os PCNs, enquanto subsídio à prática do professor, não fogem a essa lógica 

comentada.  O documento em questão, que consiste em referenciais curriculares nacionais, 

organizados pelo Ministério da Educação (para professores dos quatro primeiros anos do 

Ensino Fundamental), veicula conhecimentos científicos sobre a criança, articulados por 

especialistas envolvidos com questões educacionais, contratados para produzirem um discurso 

que, apesar de ser heterogêneo, “polifônico”, termina em culminar numa pretensa “harmonia”, 

fazendo-nos captar um sentido homogeneizante.  A homogeneidade discursiva constatada gira 

em torno de um dado compromisso a ser assumido pela instituição escolar: formar cidadãos 

críticos, participativos, autônomos, preparados para responderem às novas demandas que 

circulam na sociedade e no mundo do trabalho.  Esse compromisso, a nosso ver, passa a ser 

firmado no momento em que a criança coloca os pés na escola, lugar que ela tem o direito de 

freqüentar (direito que soa no sentido de obrigatoriedade), ao mesmo tempo que se constitui 

lugar de “deveres”, incluindo, aqui, o dever de ser aluno (estudante) — que implica em 

aprender conteúdos escolares estabelecidos e responder às expectativas postuladas em 

propostas educacionais, com seus componentes curriculares e didático-metodológicos (além 

das expectativas construídas pelos adultos que ensinam). 

A idéia de que no discurso dos PCNs — mais precisamente no que diz respeito ao 

que revela sobre a criança (aluno) — subjazem efeitos de poder e que ali são anunciadas 

palavras que denotam (de forma explícita ou implícita) o confronto de valores e interesses 

contraditórios, provém basicamente dos pressupostos de Foucault e de Bakhtin, 

respectivamente.  Apesar de Foucault se dedicar à crítica dos modelos institucionais da 

Modernidade, podemos contemplar, nas instituições atuais (com seus mecanismos de 
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“produzir sujeitos”), o redimensionamento dos efeitos de poder por ele abordados.  Veiga-

Neto (apud Bujes, 2002, p.231), baseando-se nas idéias foucaultianas, defende que o sujeito é 

visto como produto não só da teia de relações de poder constituídas no âmbito social, político 

e econômico, “mas também das instituições que se organizam a partir daí e dos discursos que 

aí circulam”.  Pois bem, esse sujeito no contexto do nosso trabalho, é a criança que, inserida 

na sua cultura, atravessada pelas instâncias políticas e econômicas, se insere na instituição 

escolar a qual é regida por leis de ensino e políticas educacionais, monitoradas e consolidadas 

conforme os desígnios econômicos (locais e globais), além de ser palco das diversas 

modalidades práticas, inscritas por meio dos discursos dos professores com suas respectivas 

subjetividades, também concebidos conforme a descrição de Veiga-Neto.  Os PCNs entram 

nessa discussão como referenciais postulados a partir de uma determinada política 

educacional que visa a produção de um certo sujeito — cidadão participativo, autônomo, 

preparado para responder às demandas sociais e ao mundo do trabalho — tendo o currículo 

enquanto dispositivo fundamental, aliado às estratégias de ensino, na tarefa de fabricar 

“sujeitos úteis”.  Destinados aos professores, que lidam diretamente com as crianças, 

pretendem propagar seu discurso para que este reverbere, ressoe nas salas de aula, lugar 

destinado ao sujeito-criança, lugar onde a criança se “veste de aluno”, ou melhor, abafa, 

recalca sua infância para se tornar estudante. 

É interessante aqui ressaltar, entre parênteses, que a própria estrutura do ensino 

estabelece que a educação de crianças de sete a dez anos (em média) diz respeito ao Ensino 

Fundamental, sendo a “Educação Infantil” destinada às crianças mais novas.  Nos PCNs 

referentes  aos quatro primeiros anos do Ensino Fundamental encontramos indicações de 

como “transformar” crianças em adultos ajustados, em alunos preparados para exercerem uma 

futura cidadania, munidos de conhecimentos e atitudes que poderiam favorecê-los nas suas 

conquistas no plano social, político e econômico (com o desenvolvimento do senso 

participativo e de habilidades exigidas no mundo do trabalho).  Não encontramos, como não 

era de se esperar (devido a inexorabilidade da função da escola de transmitir conhecimentos e 
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formar o cidadão), enunciados indicadores da importância dos alunos manifestarem e 

vivenciarem experiências e expressões de suas singularidades infantis, salvo em ligeiras 

passagens no volume destinado ao ensino da Arte, que comporta propostas de trabalho 

envolvendo imaginações, transitando pela realidade e fantasia, além de instigar processos 

criativos que, a nosso ver, servem como oportunidades para as manifestações singulares dos 

sujeitos-criança.  Propostas deste tipo somente chegam às salas de aula, oportunizando ao 

aluno a exercer um movimento em busca de emancipação (com relação às imposições sutis 

dos modelos educacionais), por meio de uma prática também singular por parte do professor, 

o qual pode tirar proveito até mesmo do que está estabelecido como norma ou modelo a ser 

seguido, para aí inscrever a singularidade de sua prática. 

Sobre a questão da emancipação, preferimos entendê-la como sendo da ordem de 

um devir, não só para as crianças, mas também para os adultos, uma vez que nem estes podem 

ser considerados definitivamente emancipados.  A emancipação à qual nos referimos é bem 

mais a busca constante de sua conquista, mesmo que isto se configure como utopia.  

Explicitando, seria a luta contínua contra a “fossilização” de idéias, de modos de educar, de 

normas de conduta, enfim, de tudo que institucionalmente se legitima de forma arbitrária.  A 

emancipação da qual falamos é, de certa maneira, diferenciada da emancipação enquanto 

ideal iluminista, pelo fato de não associarmos a sua busca unicamente à conquista da razão, ao 

abandono dos desejos, como se a sua manifestação fosse sinal de infantilização.  A busca de 

emancipação é uma questão do sujeito independente de cronologias. Na Modernidade 

emancipar-se significa “abandonar a infância para habitar a terra da liberdade e autonomia 

adultas” (Kohan, 2003, p.248).  Pelo visto, parece que esse pensamento continua se 

propagando ao ponto de ser incorporado pelo discurso dos PCNs que anuncia maneiras de 

transformar crianças em estudantes (instruídos conforme um currículo estabelecido) para que 

estes alcancem cada vez mais uma autonomia (intelectual e moral) favorecedora da conquista 

de uma cidadania plena.  Concordando com outras formulações do autor citado, entendemos 

que não se pode prescindir da educação, tampouco da questão política, “Mas pode-se pensar 
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uma educação e uma política filosófica, aberta, problematizadora, não-totalizadora. É possível 

pensar uma educação e uma política infantis.” (Kohan ibid, p.254). E isso não se consegue por 

meio do “expurgo” da infância no âmbito de um ensino denominado fundamental — se bem 

que não se consegue expurgá-la e sim recalcá-la.  

A infância e seu sujeito passam à condição de objeto de investigações em que se 

edificam teorias cada vez mais avançadas, as quais sofrem apropriações por parte de pessoas e 

das mais variadas instituições com seus interesses particulares ou decorrentes de instâncias 

superiores (organismos financiadores de políticas sociais) que se preocupam com um tipo 

especial de produção, a produção de subjetividades que alimentem a “máquina” capitalista, 

subjetividades que respondam às exigências de uma sociedade que se funda no referido 

modelo econômico. 

Percebemos o discurso dos PCNs como uma arena onde saberes diversos e 

interesses variados se entrecruzam para propor caminhos para a educação de crianças, em que 

o currículo assume o papel principal no processo de autonomização do sujeito rumo à sua 

cidadania.  É óbvio que o “sucesso pretendido” vai depender da prática do professor.  Torna-

se importante aqui dizer que dada a natureza da linguagem, que se utiliza de signos para se 

revelar (na oralidade, na escrita), cada ato discursivo, cada enunciação possui na sua estrutura 

lacunas, lembrando que “ali onde os signo se encontra, encontra-se também o ideológico” 

(Bakhtin, 1995, p.32) e que o discurso ideológico é lacunar, conforme Chauí (1981).  Pois 

bem, pelo fato de não dizer tudo, o discurso — seja lá qual for — comporta espaços vazios 

que poderão ser preenchidos inclusive por contra-discursos, que apontem maneiras outras de 

interpretá-los, fazendo com que o que está escrito não se cristalize sob a forma de uma lei 

inquestionável.  O discurso dos PCNs felizmente não se coloca como obrigatório, graças à 

reverberação de vozes militantes de sujeitos que lutam em direção contrária à anti-

democracia.  Porém, devido a determinados exercícios de “autoridade”, acabou por tornar-se 

leitura obrigatória nas escolas públicas de muitos Estados brasileiros, servindo como modelo a 

ser seguido pelos professores.  O perigo reside na apropriação indevida de noções, conceitos e 
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descrições, ali expressas, em torno da criança, que podem transformar até mesmo o sentido de 

propósitos teóricos que valorizam o desencadeamento de processos criativos e singulares (na 

experiência de aprendizagem) em propósitos enclausuradores das possibilidades de 

emergência de tais processos. 

Em suma, o nosso trabalho não consistiu em avaliar o componente curricular dos 

PCN, em si, determinando o que é e o que não é pertinente.  Consistiu em contemplar a 

infância no contexto discursivo do documento, tentando sinalizar nuanças ideológicas 

articuladas aos efeitos de poder que circulam no âmbito da educação de crianças.  Tal 

propósito nos impulsionou a pronunciar uma voz a mais, porém pontual, a se entrecruzar com 

as vozes que há tempo se digladiam na arena das questões infantis.  Confessamos, portanto, 

que desse exercício investigativo nos restou o que consideramos de mais importante, no 

sentido particular, que foi a construção de uma dívida: a dívida para com a construção do 

conhecimento no campo da subjetividade relacionada à condição infantil; dívida esta que só 

tem sentido, a nosso ver, quando socializada. 
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Apêndice 

 

 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

(1º e 2º Ciclos em destaque) 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Gerais do Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 ÁREAS ESPECÍFICAS  

 Língua 

Portuguesa

emá-tica ências stória ografia Arte c. Física Língua  

rangeira 

 

 TEMAS TRANSVERSAIS 

ca  -  Saúde  -  Meio Ambiente  -  Orientação Sexual  -  Pluralidade  Cultural 

 

 

 

 

 

 

- Caracterização e objetivos gerais 

  de cada área. 

- Critérios de avaliação e orientações 

  didáticas para cada área. 
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 1º Ciclo 

ª e 2ª Séries) 

2º Ciclo 

ª e 4ª Séries) 

3º Ciclo 

ª e 6ª Séries) 

4º Ciclo 

ª e 8ª Séries) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptação da "Estrutura dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental" 

contida em cada volume dos PCNs destinados ao 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental. 
 
 


