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Este trabalho apresenta os resultados finais de pesquisa realizada no período de 15 de maio de 2002 a 14 de maio de 2004. Conhecer como se dava a adoção dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do ensino fundamental (BRASIL. MEC, 1997;1998) em escolas da rede pública estadual mineira foi considerada oportunidade ímpar para a discussão sobre as políticas educacionais, especialmente as curriculares. O projeto foi motivado pela necessidade de buscar elementos que pudessem ser utilizados para uma posterior avaliação dessa política curricular, sentimento reforçado pela indicação de que muito mais nos detemos na análise de políticas educacionais do que na sua avaliação (BARRETTO; PINTO; MARTINS; DURAN, 2001, p. 73-75).
O projeto cujos resultados são aqui apresentados considerava ainda a dificuldade de perscrutar como uma proposta curricular era adotada pelas escolas. Era preciso chegar à sala de aula para perceber os sucessivos processos de interpretação pelos quais o texto dos PCN poderia passar, desde sua formulação pelo MEC até a aula proferida pelo professor. Concordamos com uma visão que encontrava prós e contras no documento do MEC (TEIXEIRA, 2000, p. 173-254), com uma leitura que o confrontava com o conjunto da política educacional vigente no momento de sua publicação e, ao mesmo tempo, tentava entendê-lo “por dentro”, buscando as contradições que pudessem existir internamente às suas orientações. Adotamos uma interpretação dos PCN que chamava essas contradições internas do documento de “indeterminação” (TEIXEIRA, 2000) e não procedia à sua análise “com base em categorias binárias absolutas”, como recomenda Alice Lopes (2004, p. 116). 
O fato de que o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado no início de 2001 (BRASIL, 2001), tinha como uma das metas para o ensino fundamental a elaboração de projetos pedagógicos pelas escolas baseados nos PCN e nas diretrizes curriculares nacionais, num prazo de três anos a partir da sua publicação aumentou o interesse pela pesquisa em torno dos PCN. Quisemos então saber o que estava sendo feito dos PCN nas escolas. O desenvolvimento dessa pesquisa seria, ao mesmo tempo, possibilidade de acompanhar o cumprimento de uma das metas postas para o ensino fundamental pelo PNE. Se as escolas deveriam formular, num prazo de três anos, seus projetos pedagógicos levando em consideração as orientações dos PCN, o que elas estariam fazendo no sentido de alcançar esse objetivo? Estaria a comunidade escolar sendo envolvida nesse processo? Como se articulariam os princípios sugeridos pelos PCN a outras propostas pedagógicas elaboradas pelo estado ou município?
Um outro estímulo para o desenvolvimento desta pesquisa veio de um trabalho publicado por Antônio Flávio Barbosa Moreira (2001, p. 30-31) em que sugere que os pesquisadores da área de Currículo procurem investigar o que está acontecendo nas escolas. Ao lado das pesquisas de caráter teórico, que nos ajudam a ter meios para compreender melhor a realidade à nossa volta, devemos olhar para o currículo praticado nas escolas. Pensamos então que seria interessante pesquisar se os PCN estão sendo utilizados, mas caso contrário, o que estaria sendo realizado pelos professores e alunos no trabalho concreto das salas de aula. Foi o que tentamos buscar.
Convém afirmar que realizamos um estudo de caso (BABBIE, 1998, p. 282), adotando predominantemente técnicas qualitativas de pesquisa. Investigamos um pouco da realidade de duas escolas; não poderíamos ter pretensão de generalização dos resultados obtidos, mas procuramos realizar nexos entre o que observamos e a produção acadêmica sobre o tema em estudo. As escolas foram selecionadas entre as 41 existentes no município conforme indicadores sócio-econômicos e de desempenho dos alunos oferecidos pelo Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Básica (SIMAVE), em seu relatório do ano de 2000, quando foi avaliado o desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática (SIMAVE, 2001). Com isso pretendeu-se atingir escolas com realidades diversas e perceber possíveis diferenças na apropriação dessa política educacional por suas comunidades. Selecionamos uma escola que estivesse entre as que demonstraram mais baixo desempenho e nível sócio-econômico e outra em situação oposta com relação a esses mesmos indicadores.
	Uma das escolas selecionadas foi VT, que tem 29 professores e 580 alunos no ensino fundamental, com turmas de 5ª a 8ª séries distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite e turmas de 1ª a 4ª séries apenas no turno da tarde. Segundo o relatório do SIMAVE (2001), havia obtido menores escores de desempenho por parte de seus alunos e classificação entre as que tinham nível sócio-econômico mais baixo verificado no município de Juiz de Fora. Está organizada conforme o sistema seriado. Localiza-se em bairro afastado do centro da cidade. A pesquisa nessa escola teve início em setembro de 2002, depois de um longo período de paralisação dos professores por reivindicações trabalhistas. A equipe de pesquisa foi muito bem recebida pela direção e corpo de professores da escola e logo pôde iniciar o trabalho. Realizou-se uma primeira reunião (dinâmica de grupo) com todos os professores do ensino fundamental lotados na escola sobre os PCN, no dia 14 de setembro de 2002. A discussão nessa reunião foi orientada por um roteiro que sugeria os temas a serem tratados pelos professores.
Um questionário que pudesse ser respondido pelos professores individualmente foi conseqüência do primeiro contato com eles. Desse instrumento de pesquisa constavam questões por meio das quais pudemos ter uma caracterização dos professores (formação, tempo de magistério, tempo na escola, disciplinas por eles lecionadas, se trabalhavam em outras escolas), sobre seu conhecimento dos PCN, ano de contato com o documento, se o vinham utilizando e como, seu entendimento de alguns conceitos presentes no documento do MEC. Pelas respostas dadas ao questionário, além das opiniões manifestas na reunião inicial da pesquisa, pudemos saber o que os professores diziam que faziam, o que pensavam sobre os PCN e sobre como diziam desenvolver seu trabalho.
Ainda no final de 2002, em VT, acompanhamos as reuniões de avaliação do ano letivo decorrido. Foi oportunidade para mais um contato com a escola, observando como os professores planejavam seu trabalho. Nessas reuniões havia o objetivo de que se fizesse um balanço do trabalho realizado em 2002 e se iniciasse a preparação do ano letivo de 2003. Nossa participação nessas reuniões era coerente com nossa perspectiva metodológica de observação minuciosa da vida da escola. Passado o período das férias escolares, retornamos a VT em fevereiro de 2003 para acompanhamento das reuniões iniciais desse novo ano letivo.
A pesquisa na escola que representou nossa outra escolha, com indicadores em situação oposta aos de VT, começou somente em fevereiro de 2003. A escola NL tem 40 professores e 768 alunos no ensino fundamental, com turmas distribuídas da seguinte forma: 4ª, 7ª e 8ª séries no turno da manhã e 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 6ª séries no turno da tarde. Está organizada segundo o sistema de ciclos, o que era motivo de intensa discussão entre os professores em suas reuniões – não havia relativo consenso a respeito dessa opção. Não pudemos dar início à pesquisa em NL ainda em 2002, em função do calendário de reposição de aulas estabelecido depois do retorno de seus professores ao trabalho, finda a paralisação ocorrida naquele ano. No dia 04 de fevereiro de 2003 ocorreu a primeira reunião com os professores do ensino fundamental, quando ouvimos suas opiniões sobre os PCN. O roteiro utilizado foi igual ao da outra escola.  Daí por diante os passos da pesquisa em NL foram os mesmos de VT. Acompanhamos as reuniões de planejamento do ano letivo de 2003 em NL, ocorridas entre os dias 05 e 07 de fevereiro. Aplicamos o questionário nos meses de fevereiro e março de 2003 nesta escola.
O que foi considerado a segunda fase da pesquisa teve início com as reuniões de planejamento do ano letivo de 2003, ocorridas em fevereiro nas duas escolas, e prosseguiu com a observação das aulas de Língua Portuguesa e Matemática, de 1ª a 8ª séries, também nas duas instituições. Foi feita a opção pelas disciplinas acima mencionadas por serem as que têm maior carga horária no ensino fundamental e as que foram avaliadas no teste do SIMAVE (2001) que serviu de base para a escolha das escolas. Além disso, seria difícil que um trabalho orientado pela proposta da transversalidade não incluísse essas duas disciplinas, caso as escolas utilizassem as orientações dos PCN.
As observações de aulas tiveram início em 05 de maio de 2003 e duraram até novembro daquele ano. Foram escolhidas as turmas “A” em VT e turmas selecionadas em comum acordo com a direção e professores em NL, já que esta escola não usava a mesma classificação por letras. A seleção foi feita desta maneira por termos sido informados que as turmas nas duas escolas eram heterogêneas, o que posteriormente se verificou não ser exatamente a realidade. As aulas em cada turma eram observadas pelo período de um mês. A presença da equipe da pesquisa nas aulas nas duas escolas coincidiu com um período, especialmente no primeiro semestre de 2003, em que os professores realizavam “operação tartaruga”, por reivindicações trabalhistas. Mas também consideramos que isso fazia parte da vida de uma escola pública estadual. Durante as aulas foram observados: os conteúdos ministrados; os recursos utilizados; material didático empregado; uso do livro didático e sua freqüência; a relação entre professores e alunos; o emprego de orientações dos PCN, especialmente a proposta da transversalidade. Ainda durante o período de observação de aulas foram acompanhadas reuniões pedagógicas pela equipe da pesquisa.
Por meio do convívio com a comunidade escolar pretendeu-se perceber como se davam as discussões pedagógicas, e se estas estavam realmente na pauta. Mais que isso, como se estabelecia o diálogo entre os segmentos da comunidade escolar, essencial para a concretização dos PCN, como apontam os documentos oficiais relativos a essa proposta.
Em cada uma das escolas, entrevistas foram realizadas com alunos e pais membros de colegiado na tentativa de captar suas opiniões sobre a elaboração do projeto pedagógico da escola e de que maneira participavam disso. Inserir todos os segmentos nesta pesquisa foi imprescindível na medida em que, como proposta de formação para a cidadania democrática, uma das indicações dos PCN é a necessidade do envolvimento de todos no processo de definição do trabalho e das prioridades a serem eleitas pela escola. Alunos, professores, funcionários e pais terão, cada segmento, sua função nesse trabalho (BRASIL. MEC, 1997, v.8, p. 51). Entre os pais e alunos, pretendemos trabalhar com aqueles que participavam do colegiado. Supostamente, seriam os que mais teriam acesso às discussões pedagógicas nas escolas, por serem mais participativos ou por estarem tomando parte de um órgão na escola em que essa discussão deveria acontecer. Conseguimos entrevistar sete mães que se dispuseram a colaborar com a pesquisa. As entrevistas foram realizadas entre novembro e dezembro de 2003, receberam-nos em suas casas, em horários marcados por elas.
Entre os alunos entrevistamos dois que eram membros recém-eleitos para os colegiados de suas escolas, um em VT e outro em NL. Independentemente da sua participação no colegiado, alunos de 7ª e 8ª séries faziam parte do público a ser pesquisado, por apresentarem idade de no mínimo 13 e 14 anos e serem capazes de falar sobre sua escolarização. Esses alunos foram indicados pela direção e professores das escolas entre os que tinham maior e menor desempenho nas turmas de 7ª e 8ª séries. As entrevistas eram realizadas na própria escola, em grupos por série em NL e por turno em VT. 
Optou-se pela realização da entrevista semi-estruturada, com mães e alunos, por esta permitir a captação imediata e corrente da informação desejada, uma vez que se desenrola partindo de um roteiro básico, mas não rígido e sujeito a possíveis adaptações (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). As entrevistas com pais e alunos utilizaram o mesmo roteiro, com as devidas adaptações para cada caso. 
Por fim, recorremos às atas de reuniões de colegiados como fonte suplementar de informação sobre o processo de formulação do projeto pedagógico, a fim de complementar as informações obtidas pela observação e entrevistas. Pudemos relacionar quais os temas que tinham sido pauta das reuniões de colegiado em VT e NL, nos anos de 2002 e 2003, com dados de pesquisas realizadas em Minas Gerais sobre o funcionamento deste órgão escolar.
	Transcorridos os dois anos da pesquisa chegamos a opiniões sobre os PCN do ensino fundamental que, mais amadurecidas, insistem numa linha de interpretação desse documento que não o julga bom ou mau a priori (TEIXEIRA, 2000). Para isso foi muito importante a incorporação de trabalhos de autores do campo de estudos sobre Currículo. O trabalho de Stephen Ball e Richard Bowe (1998), além de demonstrar o entendimento de que políticas curriculares são textos, interpretados por cada uma das instâncias educacionais responsáveis pela sua implementação, apresentou resultados de pesquisa realizada pelos autores que foram muito inspiradores para o desenvolvimento desta pesquisa. Ajudou-nos a olhar para a possível adoção dos PCN como um processo incerto, em que, diferentemente de se tornarem um currículo nacional, as orientações do MEC pudessem ser modificadas em cada lugar em que fossem lidas, interpretadas e implementadas pelas comunidades escolares.
	Outra referência esclarecedora para nós foi o trabalho de Inês Dussel (2002) que trata de como as reformas curriculares havidas na América Latina, em especial a Argentina que toma como caso estudado, são resultados de processos de hibridação. Esse foi conceito que melhor descreveu o que era chamado de “indeterminação” nos PCN (TEIXEIRA, 2000, cap.3). Percebemos contradições presentes no documento do MEC e entendíamos que estavam relacionadas ao seu próprio processo de elaboração. Já com a noção vinda também de Gimeno Sacristán (1998) de que políticas são textos, admitíamos que durante a formulação dessa política curricular brasileira vontades diferentes tinham se articulado numa proposta que resultava de experiências educacionais anteriores a ela, das opiniões dos consultores que participaram da sua redação, de educadores consultados durante o processo, de influências de reformas curriculares ocorridas em outros países. Falávamos de indeterminação, mas ainda não de hibridação. E ser híbrido é fazer-se algo novo da combinação de dois ou mais geradores; é misturar influências produzindo novos resultados. Isso pode acontecer na formulação da política e também em sua implementação. Nos sucessivos processos de interpretação por que ela passa até chegar na sala de aula algo é acrescentado, algo é retirado da proposta original.  É hibridação após hibridação. Ball e Bowe (1998) estão com a razão quando, partindo do caso inglês, afirmaram que os currículos elaborados nas escolas, ao invés de instrumentos de controle, se tornavam manifestações da própria diversidade entre essas instituições.
	Essas idéias lançaram luzes para que pudéssemos olhar para a chegada dos PCN nas escolas de nossa pesquisa como um processo em certo sentido também híbrido. Com os dados resultantes do que chamamos ser a primeira fase de nossa pesquisa (as primeiras reuniões e o questionário dirigido aos docentes), mostramos que os professores das escolas VT e NL tinham conhecimento, na sua maioria, dos volumes dos PCN referentes a suas disciplinas. E os leram em função do concurso público a que se submeteram. O que ficou para eles como a grande novidade dos PCN foi a proposta da transversalidade e consideravam que já implementavam as orientações do documento do MEC quando trabalhavam os conteúdos de suas disciplinas, usavam livros didáticos que tivessem sido elaborados levando em conta as orientações dos PCN e tratassem de temas tidos como relevantes socialmente para seus alunos. A publicação dos PCN não estimulou nessas escolas um processo de debate coletivo entre seus professores, muito menos discussões que envolvessem o conjunto da comunidade escolar, com a participação de pais e alunos.
	Os professores julgaram que a implementação de uma proposta curricular baseada nos PCN depende de planejamento coletivo e de medidas de política educacional que alterassem as condições materiais de funcionamento das escolas e resultassem em maiores investimentos na sua capacitação e remuneração. Nesse aspecto reforçam o que havia sido destacado por SANTOS (2002) e TEIXEIRA (2000, cap.3) quanto aos empecilhos para a utilização dos PCN no processo educativo.
	A observação das reuniões de planejamento no início de 2003 e das aulas durante aquele ano letivo confirmou algumas informações já obtidas pelas reuniões com professores e questionário respondido por eles. Salvo a tentativa de VT de incorporar “temas transversais” ao seu planejamento em 2003, em NL isso não fez parte do que os professores programaram para o trabalho com seus alunos. O trabalho com os temas escolhidos em VT foi implementado apenas pelos professores de Língua Portuguesa e ainda assim com todas as dificuldades decorrentes da abordagem de um tema que era tratado de súbito, sem articulação com os conteúdos próprios da área, ou com os de outras disciplinas. Isso foi visto especialmente no primeiro bimestre de 2003 nesta escola.
Na maior parte do tempo, as aulas em VT e NL mostraram os professores ensinando os conteúdos de suas disciplinas, usando os livros didáticos, fazendo enfim o que diziam nortear sua atividade em sala de aula. Já salientamos que não estavam de todo afastados dos PCN. Comparando o que deveria ser ensinado em cada ciclo do ensino fundamental, como é proposta pelo documento a organização dos tempos escolares, os professores estavam cumprindo o que dispunham os PCN. Mas o documento também fala de articulação de conteúdos conceituais, atitudinais e conceituais como condição para a formação de um cidadão ativo. E isto não estava sendo feito.
Situação de destaque foi observada em Língua Portuguesa na escola VT. A professora SH, nas turmas de 7ª e 8ª séries no turno da manhã, assumiu um desafio que deveria estar posto para os demais professores. Releu os PCN, procurou interpretar esse documento, tentou elaborar um projeto em que aliasse o trabalho com o tema definido pela escola para o segundo bimestre e colocá-lo em prática. Avaliou seu próprio desempenho e o de seus alunos finda essa etapa do ano letivo. Questionou as orientações dos PCN e foi capaz de sugerir maneiras para que, pelo menos na sua disciplina, um trabalho diferente e mais estimulante para seus alunos pudesse ser realizado. Instigada pela chegada da pesquisa na escola com a discussão sobre os PCN, foi atrás de formar sua própria opinião sobre o que estávamos investigando. Colocou-se na condição de pesquisadora. Além de ser o tema o objetivo de uma pesquisa que era desenvolvida na escola onde trabalhava, levou-o como objeto de investigação para seu processo de formação, no curso que realizava na Universidade.
Essa professora a quem chamamos SH é formada em Letras, com especializações em Estudos Literários e Ensino da Língua Portuguesa. Tinha entre sete e dez anos de magistério e estava na escola VT há um ano. Era muito bem vista por seus colegas e pela direção da escola, sendo considerada uma docente que domina o conteúdo de sua disciplina e se relaciona bem com os alunos. Estes, por sua vez, pareciam compartilhar dessa opinião. Em conversas informais com alguns deles, falaram da professora com respeito e admiração, dizendo que “ela sabe a matéria”. SH também trabalhava em outras escolas.
A respeito dos PCN, desde sua resposta ao questionário, respondeu que havia lido os volumes de 5ª a 8ª séries de Língua Portuguesa e que os estava utilizando como material de orientação para suas aulas. Sobre os temas transversais, respondeu que “são assuntos importantes que, aparentemente, não guardam relação direta com o conteúdo aplicado. Todavia vêm carregados de informações que formam o educando, favorecendo a aquisição de instrumentos para se posicionar criticamente na sociedade”. A transversalidade é “algo que perpassa um conteúdo e que pode ampliá-lo, contextualizá-lo”. Não deu exemplo de trabalho com a transversalidade.
A professora SH organizou o projeto com o tema pluralidade cultural, que seria o do segundo bimestre, para as turmas de 7ª e 8ª séries, o que foi desenvolvido a partir do final de maio até 12 de julho de 2003 e justificou nossa permanência nessas turmas até o final do semestre letivo. Ela chegou a fazer sugestões sobre como outras disciplinas poderiam participar do projeto, mas seus colegas não aderiram à idéia. Mesmo assim realizou o trabalho, com “operação tartaruga” e paralisações pelo meio do caminho.
SH preparou o material didático necessário. No início da discussão usava dois cartazes superpostos: no primeiro, havia o contorno do corpo de uma criança; no segundo, uma série de fotos de pessoas diferentes quanto à raça, idade, vestuário, por exemplo. Começava perguntando se daquele desenho era possível definir como era a criança que lhe serviu de molde. Diante da resposta negativa dos alunos, passava ao segundo cartaz e começava a discutir com eles as diferenças existentes entre as pessoas.
Nesse momento trazia para a discussão um texto que, além de exemplar de um determinado gênero, oferecia oportunidade de ensino de aspectos de gramática que fazem parte dos conteúdos da 7ª e 8ª séries. Detalhe é que o mesmo material era usado nas duas séries, orientado para objetivos específicos diferentes. A articulação entre o estudo dos gêneros textuais e da gramática tentava a superação de uma dicotomia presente no ensino de Língua Portuguesa (BRASIL. MEC, 1998, volume de Língua Portuguesa). E, por fim, houve o retorno ao tema da pluralidade. Esse caminho passou por Darcy Ribeiro, explicando “A Humanidade: o que é?” e o é “Cultura”, e por Miguilim buscando “a luz de seus olhos”, de Guimarães Rosa Os textos de Darcy Ribeiro estão em “Noções de coisas” e o de Guimarães Rosa em “Manuelzão e Miguilim. Ficção Completa”.. Os textos eram lidos desde a sua “moldura”. Os autores eram contextualizados. Os alunos aprendiam a fazer esquemas dos textos. A professora falava das variações lingüísticas, como lhe permitia o texto de Guimarães Rosa. Nós, pesquisadores, saímos da aula dizendo que foram as melhores aulas de Língua Portuguesa que tivemos.
Além da competência relativa aos conteúdos de Língua Portuguesa SH tinha muito boa relação com os alunos – respeitosa, receptiva, estimulante à participação, firme. É natural que SH ansiasse por fazer o mestrado e ter um outro vínculo profissional – a rede estadual mineira de ensino não tem estimulado os docentes a nela permanecerem. Essa experiência reforçou a idéia que esteve presente nesta pesquisa, desde sua proposição, sobre a importância do investimento na formação de professores e na valorização do seu trabalho. E essa tem se mostrado uma grande dificuldade para a implementação dos PCN.
Ainda com relação à observação das aulas de SH cabe registrar que usa esporadicamente livros didáticos. Ela também utiliza materiais produzidos por ela mesma, textos de outras fontes; tem o hábito de lançar a matéria no quadro-negro, para que os alunos tenham o registro do que é ensinado. Considera que isso também permite que os pais acompanhem o que os filhos estão estudando.
Ao final do segundo bimestre tivemos a oportunidade de fazer uma avaliação sobre o trabalho realizado. Percebemos, SH e a equipe de pesquisa, que os conteúdos de Língua Portuguesa haviam sido bem trabalhados. Ela observou, inclusive, que o desempenho de seus alunos na produção de textos havia melhorado sensivelmente ao final daquele período. Os textos escolhidos para o trabalho em aulas haviam prendido a atenção dos alunos, que se demonstravam mais interessados pelas discussões. Mas faltou uma coisa: a discussão sobre a diversidade cultural ainda não tinha partido da realidade dos alunos e retornado a ela, permitindo que refletissem sobre a composição de seu próprio bairro, de sua escola. SH admitiu que, por talvez não conhecer em detalhes a história da comunidade em que a escola estava inserida, não teve recursos para explorar a diversidade que esteve presente na origem da população que hoje freqüenta a escola VT. Ela chegou ao fim dessa experiência convencida de que conhecer a comunidade da escola é condição essencial para o trabalho com temas que sejam relevantes para seus alunos. 
Lamentavelmente, SH não é mais professora em VT. Soubemos da notícia por ela mesma e, com certo tom de tristeza, pela diretora da escola. Como era de se prever, se Miguilim foi buscar a luz de seus olhos, essa professora foi buscar melhores condições de trabalho. Desde o início de 2004 é professora substituta no Colégio de Aplicação da UFJF.
Quem sabe a atitude de SH em relação aos PCN não deveria ser um exemplo a ser seguido? Ao invés da resistência criada de imediato em relação ao documento, enquanto possibilidade que tinha de ser um currículo nacional, não seria o caso de lê-lo criticamente? Separar o joio do trigo, ou jogar tudo fora se for o caso. Mas ao mesmo tempo estar construindo uma proposta de trabalho para cada escola, como indicava Teixeira (2000, p. 251). Nesse sentido, chamou nossa atenção a capacidade que a formação de SH lhe deu para uma leitura dos PCN em que conseguia identificar as referências no próprio documento do MEC. O conhecimento dos conteúdos de sua disciplina aliado à maneira como se relaciona com seus alunos, os pais deles e seus colegas docentes reforçou nossa opinião de que o investimento na formação de professores é essencial para a conquista de autonomia pedagógica pelas escolas, para a construção de escolas democráticas.
Pais e alunos, mesmo os que participam de órgãos colegiados em VT e NL estiveram ausentes de qualquer debate sobre os PCN, sequer conheciam o documento do MEC. Aliás, o padrão de funcionamento do colegiado nas escolas da pesquisa, a contar com os depoimentos de pais e alunos e os registros em atas de reuniões, continua sendo aquele já revelado por pesquisas realizadas em Minas Gerais na década de 1990 (MATTOS, 1996; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1995; BANCO MUNDIAL, 1995; MINAS GERAIS; BANCO MUNDIAL, 1999). Colegiados de escola, como sugerem os das escolas VT e NL, podem continuar sendo órgãos mais dedicados ao debate de temas financeiros e administrativos do que aos pedagógicos, que à conquista da autonomia pedagógica. Esta sim essencial quando se quer construir uma escola democrática, como a definem Apple e Beane (1997), e ainda tão distante da nossa realidade.
Talvez possamos dizer, da pesquisa realizada em VT e NL, que os PCN tiveram muito pouco efeito sobre o que é feito nas escolas, tomando como base o que nelas observamos. O temor de que os PCN se tornassem um currículo nacional não se concretizou, pelo menos até agora. O antídoto indicado por Teixeira (2000, p. 250-254) era a discussão dos PCN pelos professores em suas escolas, a análise do documento e sua adoção ou não, no todo ou em partes, conforme o projeto pedagógico da escola. Os PCN seriam a proposta do MEC a ser confrontada com outras propostas curriculares.
Essa recomendação pode ser aproximada àquela feita por Alice Lopes (2004, p. 116) ao Governo Federal. 

(...) No atual governo [2003-2006], conceber os parâmetros como apenas uma proposta curricular dentre outras, retirar desses textos a marca de referência padrão, é crucial para a construção de novos sentidos para as políticas curriculares. Isso permitirá que outras propostas curriculares com princípios diversos, nos estados e municípios, e mesmo nas escolas, tenham maior espaço para produzir novos sentidos para as políticas curriculares, valorizando o currículo como espaço da pluralidade de saberes, de valores e de racionalidades.

A pesquisa nas escolas estaduais mineiras revelou que os PCN podem ser lidos de forma crítica e, a partir dessa leitura, algumas boas experiências podem surgir, como aquela vivida pela professora SH. A leitura crítica, amparada por uma formação que dê ao professor conhecimento dos conteúdos de sua disciplina e compromisso público com sua função, permitiria aos professores a construção de seus próprios projetos de ensino. A articulação entre os projetos de vários colegas. A construção de um projeto pedagógico adequado à realidade de cada escola, sendo este a garantia da autonomia da escola anunciada no texto dos PCN. E quando esse movimento ocorre numa escola ela não precisa mais de referências padrão. 
Os resultados da pesquisa aqui relatada fizeram com que algumas outras curiosidades passassem a existir para nós. A primeira delas é saber o que terá acontecido em outras escolas, pelo menos da mesma rede de ensino. A pesquisa realizada em VT e NL nos permite fazer inferências, mas nenhuma generalização. Será que em outras escolas acontece o mesmo em relação aos PCN? Essa é pergunta que nos instiga a desenvolver um outro projeto de pesquisa em que ampliaríamos a escala do universo a ser investigado, por meio de um instrumento que pudesse ser aplicado a um número maior de escolas e professores. Outra pergunta que continua presente no campo de estudos sobre Currículo é, se os PCN produziram pouco efeito sobre o currículo praticado nas escolas, o que norteia o processo educativo no dia-a-dia das salas de aula? Na melhor das hipóteses, cada escola está constrói sua proposta curricular e seu projeto pedagógico. Realmente é o caso de assumirmos essa linha de investigações: realizar pesquisas nas escolas, junto aos professores e alunos, para conhecermos o que vem sendo praticado por eles.

Referências Bibliográficas

APPLE, Michael; BEANE, James (orgs.). Escolas democráticas. São Paulo: Cortez, 1997.
BABBIE, Earl R.. The Practice of Social Research. 8. ed. New York, USA: Wadsworth, 1998.
BALL, Stephen J.; BOWE, Richard. El curriculum nacional y su “puesta en práctica”: El papel de los departamentos de materias o asignaturas. Revista de Estudios del Currículum. V. 1, n.. 2, 1998, p. 105-131.
BANCO MUNDIAL. Colegiado: a comunidade dentro da escola. Relatório de pesquisa coordenada por Valéria Junho. Belo Horizonte, 1995, mimeo.
BARRETTO, Elba S. de S.; PINTO, Regina P.; MARTINS, Ângela M.; DURAN, Marília C.G.. Avaliação na educação básica nos anos 90 segundo os periódicos acadêmicos. Cadernos de Pesquisa. nº 114, nov./2001, p. 49-88.
BRASIL. Lei n. 10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação. Disponível em <http://www.camara.gov.br>. Consultado em 10/02/2001. 
BRASIL. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais (1ª a 4ª séries). Brasília: MEC/SEF, 1997, 10 volumes.
_____.  Parâmetros Curriculares Nacionais (5ª a 8ª séries). Brasília: MEC/SEF, 1998, 10 volumes.
DUSSEL, Inês. O currículo híbrido: domesticação ou pluralização das diferenças? In: LOPES, Alice C.; MACEDO, Elizabeth (orgs.). Currículo: debates contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2002, p. 55-77.
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Centro de Estudos Políticos e Sociais. Autonomia escolar: uma estratégia de avaliação. Relatório de pesquisa. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1995, mimeo.
GIMENO, Jose. Reformas educativas y reforma del currículo: anotaciones a partir de la experiencia española. In: WARDE, Mirian Jorge (org.). 1998. Novas Políticas Educacionais: críticas e perspectivas. São Paulo: Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História e Filosofia da Educação da PUC-SP, 1998, p. 85-108.
LOPES, Alice C.. Políticas curriculares: continuidade ou mudança de rumos?. Revista Brasileira de Educação, nº 26, maio/jun./jul./ago. 2004, p. 109-118.
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A.. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
MATTOS, Lúcia A. F.. Gestão Colegiada e Qualidade de Escola. Estudos Preliminares. Relatório de Pesquisa. Belo Horizonte: Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, 1996, 5 volumes.
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação; BANCO MUNDIAL. Projeto ProQualidade – Banco Mundial. Pesquisa sobre o funcionamento dos colegiados das escolas públicas estaduais. Relatório de pesquisa. Belo Horizonte: SEE-MG, 1999, mimeo.
MOREIRA, Antônio F. B. A crise da teoria curricular crítica. In: COSTA Marisa V. (org.). O currículo nos limiares do contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001, p. 11-36.
SANTOS, Lucíola L. de C. P.. Políticas públicas para o ensino fundamental: Parâmetros Curriculares Nacionais e Sistema Nacional de Avaliação (SAEB). Educação & Sociedade, v. 23, nº 80, set/2002, p. 346-367.
SIMAVE. Minas Gerais: Avaliação da Educação. Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, UFJF/LAME, 2001.
TEIXEIRA, Beatriz de B.. Por uma escola democrática: colegiado, currículo e comunidade. Tese de Doutorado, FEUSP, 2000.

