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No ano de 2004, o Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná desencadeou o processo de elaboração das Diretrizes Curriculares 

Estaduais para o Ensino Fundamental. O objetivo desse texto é apresentar uma reflexão 

sobre esse processo desde o ponto de vista do autor, participante do mesmo na condição 

de consultor. Examinam-se as demandas verificadas e o processo de discussão e 

elaboração que resultaram no documento preliminar publicado em fevereiro de 2005 i.  

 A perspectiva metodológica que orienta a confecção desse texto assenta-se na 

pesquisa-ação (sustentada, p. ex., em KINCHELOE ii, especialmente o capítulo "Pesquisa-

ação, reforma educacional e pensamento do professor").  O primeiro fator que motivou a 

participação do autor em uma ação sobre a qual é lançado o presente olhar investigativo é a 

contrariedade das políticas de formação de professores em relação ao “princípio da simetria 

invertida”. Esse princípio, originado na obra de Schön (cf. a Proposta de diretrizes para a 

formação inicial de professores da Educação Básica, em cursos de nível superior iii), 

estabelece a homologia entre as atitudes dos professores com e a assimilação das atitudes 

e métodos docentes que este professor experimentou quando aluno. Essa vivência marca 

mais que os conteúdos formalmente tratados nas aulas, tanto da formação básica quanto da 

Licenciatura. Entretanto, não é nesse enfoque que montamos nossa motivação, mas na 

abordagem de um relacionamento similar, entre o professor e o Estado através das políticas 

educacionais às quais ele é submetido. Propõe-se, no discurso educacional brasileiro em 

linhas gerais, uma educação crítica, transformadora, autodirigida (com forte apelo do 

construtivismo). Todavia, a educação continuada de professores tem historicamente falhado 

em garantir esses princípios na prática docente. Com efeito, como fazer isso se eu, 

professor, não vivi nada assim como aluno e continuo não aprendendo isso como professor 

em formação, pelas formas nas quais o poder público se relaciona comigo enquanto 
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profissional? Qual a simetria invertida das recentes mudanças educacionais, que foram 

impostas de cima para baixo, contando apenas com simulacros de participação, no contexto 

dos "pacotes curriculares a prova de professor"? iv Em outros termos, como garantir que o 

professor seja capaz de estimular em seu aluno a condição de sujeito histórico se ele é 

submetido a pacotes "que retiraram do professor sua capacidade de reflexão sobre a prática 

por ele desenvolvida, distanciando-o da postura de sujeito epistemológico de sua ação" ? v 

Voltamos, assim, noção de "simetria invertida" utilizada pelo MEC no debate sobre as 

Diretrizes para a Formação de Professores, ao próprio encaminhamento de mudanças 

educacionais, entendidas como ato pedagógico de promoção de educação continuada de 

professores. O "currículo oculto" dessas mudanças durante o período FHC / Lerner 

desqualificou o professor e não abriu espaço para que, na prática, ele pudesse desenvolver 

exatamente os predicados que se cobra que ele forme no seu aluno: capacidade de 

discussão, autonomia do pensamento, prática transformadora, construção de 

conhecimentos, etc. 

 Diante desses pressupostos, a perspectiva desse texto é debater se e até que ponto 

as novíssimas políticas de educação de professores / elaboração curricular no Paraná após 

2003 têm obtido sucesso na retomada do professor como produtor de conhecimento e 

interlocutor privilegiado do Estado na formulação de políticas, bem como no combate ao 

processo de redução dos docentes a executores semiqualificados das políticas 

tecnocráticas que marcaram o período anterior, sobretudo na amostra definida nesse 

estudo, que é a do professorado de História da Rede Estadual paranaense. 

 

Considerações Metodológicas e definição do objeto de estudo 

 

O processo de investigação aqui tematizado envolve duas ordens de documentos: as 

anotações e textos produzidos pelo próprio autor em sua participação no processo de 

elaboração das diretrizes e os documentos produzidos nas discussões desse conjunto de 

eventos, seja a produção dos professores de História, sejam os documentos finais oficiais. 

ANPUH – XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Londrina, 2005.

2



Para a compreensão do contexto e do processo de produção de todas essas fontes a 

analisar, passamos a um breve resumo sobre as motivações e o desenvolvimento do 

conjunto de discussões e atividades.  

Para além dos diplomas legais (Parecer CNE/CEB n. 4 de 29 de Janeiro de 1998 e 

Resolução CNE n. 2 de 7 de Abril de 1998), consideramos que a iniciativa de elaboração 

das Diretrizes Estadual responde a uma vontade política de delimitar a política atual em 

relação às políticas anteriores e de rever o centralismo que marcou a produção curricular do 

MEC nos anos do governo FHC. Em termos regionais, a delimitação em relação ao período 

anterior está colocada pela discordância com os efeitos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais sobre o sistema estadual de Educação e com os resultados da obrigatoriedade da 

elaboração de projetos pedagógicos pelas escolas, sem diretriz estadual explicitada. Esses 

processos pautados na aplicação de uma autonomia vaga, deixaram, segundo ARCO-

VERDE, um currículo desfigurado pois se abandonou a escola e o professor à própria sorte 

no processo de elaboração curricular, "responsável individualmente pela organização de um 

projeto educacional que, em princípio, é universal, coletivo e deve buscar o princípio da 

igualdade para garantir a todos o acesso à educação". vi  Assim, embora se reconheça o 

avanço da maior autonomia para escolas e professores, podemos afirmar também que se 

tratou de uma autonomia liberal, tanto no sentido da individualização da ação quanto no da 

desresponsabilização do Estado sobre sua tarefa educativa. 

Todas as áreas por disciplina da SEED-PR mobilizaram-se no início de 2004 para 

constituir um grupo de intermediadores do debate com os professores na base. Assim, cada 

Núcleo Regional de Educação indicou 6 professores de cada disciplina do currículo. Esse 

conjunto em cada um dos 32 NREs do Paraná junto com as equipes por disciplina do 

Departamento de Ensino Fundamental da SEED, mais os professores de Instituições de 

Ensino Superior convidados para assessorar o processo junto a SEED constituíram o Grupo 

Permanente, com a missão de encaminhar tanto os encontros gerais por disciplina no centro 

de treinamento em Faxinal do Céu (Pinhão - PR) quanto os encontros por municípios e por 

região. 
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O processo coletivo consistiu de momentos centralizados por disciplina em nível 

estadual com o Grupo Permanente, reuniões regionais (por NRE) para tomada de posição e 

reuniões municipais para estudo e resposta às consultas quanto às opções de 

encaminhamento em foco. Evidenciou-se um cronograma e uma estrutura de discussão 

que, se não é a ideal, não prescinde da voz do professor, o que implica, por sua vez, a 

discussão sobre o papel formativo dessa atividade junto aos docentes. 

Não é a possível aqui discutir o conjunto dos resultados de cada uma das rodadas de 

discussões (estado – região – município), que perfizeram um total de três. Os documentos, 

entretanto, se tomados em conjunto com os demais textos e documentos envolvidos no 

processo todo, bem como as observações e anotações do autor realizadas em caderno de 

campo na perspectiva da pesquisa - ação, permitem alguns resultados relevantes e 

reflexões sobre a idéia e encaminhamento da elaboração curricular como atividade de 

educação de professores, arroladas sinteticamente abaixo. 

  

Resultados preliminares e reflexões prévias sobre a elaboração curricular como 

estratégia de educação continuada de professores 

 

 Um dos primeiros problemas constatados foi a permanência das dificuldades 

formativas de uma expressiva parcela dos professores, do ponto de vista do acúmulo de 

informações referentes à discussão educacional e historiográfica, e o manejo de seus 

conceitos. Esse fator acabou tornando a heterogeneidade entre os participantes, no que se 

refere por exemplo ao uso e domínio de termos, conceitos e pressupostos, um fator 

preponderante para a reavaliação e continuidade do processo. Essa consideração é válida 

em maior escala para o conjunto dos professores de História da rede estadual (em torno de 

4 mil professores) mas não é desprezível para o próprio Grupo Permanente, que liderou as 

reuniões descentralizadas nos municípios e NREs e participou dos encontros em Faxinal do 

Céu. Evidentemente, esse problema não poderia ser remediado de todo no curto tempo de 

duração do processo aqui descrito (menos de um ano). Deve-se ressaltar também que é 
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preciso saber considerar os saberes tácitos que os professores dominam e que colocam em 

diálogo com os enunciados propostos nesse processo, mesmo para negá-los. Esses 

saberes oriundos da prática, da experiência, estabelecem uma relação crítica com os 

saberes disciplinares que contribui para a constituição da identidade profissional do 

professor vii . Com atenção a isso, um processo de elaboração curricular com finalidades de 

educação continuada não pode recusar a interlocução com sujeitos arbitrariamente tidos 

como de "formação problemática". O ponto de partida para qualquer interlocução nesse 

sentido é estabelecer que cada sujeito tem um saber distinto a oferecer no diálogo. Todavia, 

os debates podem ser prejudicados por decodificações aberrantes de seus termos, motivo 

pelo qual são importantes as iniciativas de mesas redondas, palestras, debates e leitura de 

textos teóricos como nivelamento da compreensão dos termos do debate, derivadas 

exatamente do reconhecimento de que o universo de envolvidos é heterogêneo. 

 O parágrafo acima trata de uma questão de fundo: se o poder público pretende 

elaborar  o currículo mais avançado / atualizado / sofisticado possível dentro do critério do 

debate acadêmico em Educação, o processo discutido nesse texto é dispensável, prejudicial 

ou enganador, uma vez que a interlocução ocorre em forma de consulta e não define os 

rumos do currículo, podendo mesmo ser entendida como simulacro de participação 

democrática. Se, por outro lado, o que se pretende é enfrentar os problemas da legitimidade 

dos currículos e das políticas para o mesmo, bem como os problemas de resistência e 

transgressão de seu cumprimento (que decorre da avaliação, pelos docentes, de 

ilegitimidade ou impraticabilidade do currículo imposto), não se parte da habilitação ou 

inabilitação formativa do universo de envolvidos, mas sim da afirmação de que cada um tem 

um conhecimento e uma experiência distintos e são capazes de discutir o assunto e 

apresentar contribuições. 

 As dificuldades de formação e atualização que estamos abordando podem ser 

exemplificadas no texto de síntese de um NREs, no qual aparece a declaração de que há 

uma grande dificuldade dos professores em conceituar a história diante das mudanças 

metodológicas que estão ocorrendo, ou seja, a velocidade das mudanças no campo do 

ANPUH – XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Londrina, 2005.

5



conhecimento não encontra similar na capacidade de atualização bibliográfica do professor, 

estruturada em torno de outras perspectivas de trabalho mais urgentes. Isso não significa 

apenas que o professor não conhece os debates mais recentes em seu campo de 

conhecimento de referência: esses debates modificam o campo de tal modo que o professor 

passa a ter dificuldade de reconhecimento e orientação dentro dele. Esse tipo de dificuldade 

atinente à educação contínua dos professores não é de fácil solução, e foi enfrentada de 

forma provisória e meramente instrumental com as atividades formativas descritas acima, 

especialmente a distribuição de textos referentes aos assuntos inicialmente propostos, bem 

como sobre as questões que surgiam no curso do debate mais amplo. Outro dado que se 

verifica é a tendência de muitos docentes - isso transparece nos documentos e nas falas 

observadas - em mimetizar idéias, posicionamentos e mesmo trechos inteiros dos textos 

oferecidos como referenciais e pontos de partida para o debate. Uma hipótese possível é 

que, diante de experiências anteriores de uma relação verticalizada e autoritária com o 

poder público, cristalizou-se em muitos a perspectiva de afirmar, nos documentos, aquilo 

que é captado como a expectativa das instâncias superiores, de modo a propiciar um 

relacionamento favorável com as mesmas. Felizmente esse comportamento não é 

majoritário, mas não deixa de ser significativo, inclusive como estratégia de recusa - sem 

questionamento explícito - à participação no processo. 

 Novamente, diante da constatação acima, encontramos um elemento a corroborar a 

hipótese da homologia entre as relações poder público - professor com as relações 

professor - aluno. Não se quer com isso, em hipótese alguma, colocar qualquer comparação 

negativa entre professor e aluno, mas sim de propor que há uma similaridade entre as 

relações de poder e as perspectivas de aprendizado (em sentido amplo) que estão 

colocadas nos dois casos. 

 Talvez o maior exemplo de sucesso no processo da área de História como um todo 

seja um relativo fracasso da equipe da SEED mais os seus assessores em definir a História 

Temática como padrão de organização curricular ideal. Trata-se de um sucesso porque o 

coletivo resistiu à idéia a partir de sua análise própria sobre a oportunidade e viabilidade da 
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proposta, embora ela tivesse sustentação em largas parcelas do universo de professores 

envolvidos. É interessante destacar que a discussão sobre a melhor forma de organização 

curricular dos conteúdos históricos tomou parte significativa do debate, pois traz em si uma 

série de outras questões importantes sobre a teoria e a metodologia da História e do ensino 

de História.. Entretanto, traz também algumas questões originadas no mercado editorial: 

vários livros didáticos de História começaram a trazer, após as críticas à linearidade e ao 

tratamento isolado de partes do conhecimento histórico, tentativas de "História Integrada", 

ou seja, uma mescla de conteúdos de História Geral e História do Brasil articulados, na 

maior parte das vezes, apenas por relações de sincronia. Entretanto, quando a tentativa é 

relativamente bem sucedida, trata-se de um pequeno avanço em relação às estruturações 

tradicionais de conteúdo (lineares, eurocêntricas, fatuais, personalistas). Essa estratégia 

editorial teve amplo sucesso entre os docentes, pressionados por um lado pelo debate 

contemporâneo sobre o ensino de História, exigente de novas posturas diante do 

conhecimento histórico, e por outro pelas dificuldades de formação inicial, que geram 

insegurança diante de conceitos e procedimentos exigidos para efetivar reformulações mais 

profundas do próprio trabalho educativo (essa insegurança estende-se, e aí é decisiva, às 

perspectivas de sucesso das mudanças). 

 Sobre essa discussão da forma de estruturação do conteúdo, nota-se o peso das 

estruturas seculares de articulação do saber histórico para o ensino. Diante de uma tradição, 

historiográfica e educacional, de presença fundante desde o século XIX, nos currículos, nos 

materiais didáticos e, até pouco tempo, na própria historiografia, não é estranho pensar as 

continuidades e dificuldades em romper o padrão tradicional. Pelo contrário, é estranho 

romper com esses padrões no discurso curricular, enquanto na prática, diante do desafio 

das situações concretas de sala de aula, os encaminhamentos permanecem os mesmos. 

Isso está posto porque não se trata apenas de buscar uma nova forma de fazer o ensino da 

História, mas de construir uma nova forma de pensá-la, o que não se consegue sem um 

grande investimento intelectual em termos de tempo, leitura, debate. De certa forma, o que o 

debate coletivo apontou foi o limite das possibilidades contemporâneas de avanço, cuja 
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identificação é central para que haja mudança e não a manutenção do confronto surdo entre 

currículo prescrito e currículo realizado, que pode ser tomado como um dos fatores que 

alimenta a sobrevida das abordagens tradicionais. 

 Para que todos esses processos de reflexão, interlocução, leitura, mudança nas 

formas de pensar e de se relacionar com as teorias, as experiências e os outros sujeitos 

pudessem amadurecer naturalmente e obter o maior sucesso possível, demandar-se-ia um 

tempo que não está disponível. Isso ocorre porque, uma vez que o processo foi 

desencadeado como política governamental, o tempo do mandato passa a ser um fator 

determinante. Isso constitui um das maiores limitações ao avanço desse tipo de proposta: o 

tempo político abre a possibilidade da construção coletiva, mas tolhe o seu 

amadurecimento, deixando escancarada a carência da subjetividade do coletivo docente, ou 

seja, da sua capacidade de acumular poder a ponto de dirigir completamente o processo, 

inclusive na definição do seu tempo. Parece-nos, infelizmente, que estamos distantes desse 

momento. Entre os questionamentos dos professores participantes, apareciam com 

incômoda freqüência esses questionamentos gêmeos: sobre se a opinião da base iria 

realmente ser seguida (ou se havia um plano já pronto ao qual os debates serviriam apenas 

como legitimação), e se esse trabalho, uma vez tendo caráter definidor das políticas, iria ter 

continuidade para além do atual mandato do governo estadual. Essa questão permanecerá 

aberta, e sua resposta depende em grande parte do comportamento político dos docentes. 
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