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COMO SURGIRAM:  

O processo de elaboração dos PCN começou em 1995, sendo que no fim daquele ano 

já havia a versão preliminar, que foi apresentada a diferentes instituições e 

especialistas. Em resposta, o MEC recebeu cerca de 700 pareceres, que foram 

catalogados por áreas temáticas e embasaram a revisão do texto. Para completar, 

Delegacias do MEC promoveram reuniões com suas equipes técnicas, o Conselho 

Federal de Educação organizou debates regionais e algumas universidades se 

mobilizaram. Tudo isso subsidiou a produção da versão final dos PCN para 1ª a 4ª 

série, que foi aprovada pelo Conselho Federal de Educação em 1997. Os PCNs foram 

transformados num conjunto de dez livros, cujo lançamento ocorreu em 15 de outubro 

de 1997, Dia do Professor, em Brasília. Depois, professores de todo país passaram a 

recebê-los em casa. Enquanto isso, o MEC iniciou a elaboração dos PCN para 5ª a 8ª 

série. 

Os PCN são apresentados não como um currículo, e sim como subsídio para apoiar o 

projeto da escola na elaboração do seu programa curricular. Sua grande novidade 

está nos Temas Transversais, que incluem o Meio Ambiente. Ou seja, os PCN trazem 

orientações para o ensino das disciplinas que formam a base nacional, e mais cinco 

temas transversais que permeiam todas disciplinas, para ajudar a escola a cumprir seu 

papel constitucional de fortalecimento da cidadania. 

Por trás dos PCN, existe a Constituição Federal de 1988, que impõe que a Educação 

é um direito de todos, visando "o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." A Constituição também 

diz que Educação é dever comum da União, Estados e Municípios. Além disso, a Lei 

de Diretrizes e Bases criou, para o ensino fundamental e médio, um núcleo comum 

obrigatório no âmbito nacional, que inclui o estudo de língua portuguesa, matemática, 

do mundo físico, da realidade política e social, da arte e educação física. Dentro desta 

proposta nacional comum, cada estado, município ou escola pode propor seu próprio 

currículo, contemplando "as peculiaridades locais e a especificidade dos planos dos 

estabelecimentos de ensino e as diferenças individuais dos alunos".  

 

COMO USAR OS PCNs  

Segundo a professora Neide Nogueira, coordenadora geral dos PCN, os parâmetros 

são um importante material de consulta e de discussão entre professores, que podem 

participar do desafio de buscar a melhoria do ensino, reformulando a proposta 

curricular. Os PCN também servem como um material de apoio para a formação 

continuada dos docentes. Neste sentido, a professora sugere que, nos lugares onde 

haja professores que possam se reunir, sejam formados grupos para debater as 

propostas e orientações dos PCN. Isto ajudaria, por exemplo, a rever objetivos, 

conteúdos e formas de encaminhamento de atividades; refletir sobre a prática 

pedagógica; preparar o planejamento, e as discussões com os pais e responsáveis. 

Assim, apesar de não serem livros didáticos para uso direto em sala de aula, os PCN 

ajudariam o/a professor/a a trabalhar com seus alunos.  
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Os dez volumes dos PCN trazem a seguinte divisão: o primeiro, de Introdução, explica 

as opções feitas e o por quê dos Temas Transversais. Do segundo ao sétimo, 

abordam-se as áreas de conhecimento obrigatórias no ensino fundamental: Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Arte e Educação 

Física. Os três últimos tratam dos cinco Temas Transversais: Meio Ambiente, Saúde, 

Ética, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual.  

Existe a tendência dos PCN estimularem a produção dos livros didáticos, por parte das 

editoras de todo o país. Um/a professor/a, escola, ou grupo de escolas pode/m, 

igualmente, utilizar as sugestões contidas nos PCN para elaborar materiais didáticos 

para uso em sala de aula.  

 

OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino 

fundamental que os alunos sejam capazes de: 

 

 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; 

 Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 

materiais e culturais como meio para construir progressivamente a 

noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao 

País; 

 Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 

bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, 

posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 

culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 

características individuais e sociais; 

 Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do 

ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, 

contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

 Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 

confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, 

de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com 

perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania; 

 Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos 

saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo 

com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva; 

 Utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica 

e corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar suas 



idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos 

públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de 

comunicação; 

 Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos 

para adquirir e construir conhecimentos; 

 Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-

los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 

capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando 

sua adequação. 

 

 

AVALIAÇÃO: 

 

A concepção de avaliação dos Parâmetros Curriculares Nacionais vai além da 

visão tradicional, que focaliza o controle externo do aluno mediante notas ou 

conceitos, para ser compreendida como parte integrante e intrínseca ao 

processo educacional. 

A avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre sucessos ou fracassos do 

aluno, é compreendida como um conjunto de atuações que tem a função de 

alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Acontece contínua e 

sistematicamente por meio da interpretação qualitativa do conhecimento 

construído pelo aluno. Possibilita conhecer o quanto ele se aproxima ou não da 

expectativa de aprendizagem que o professor tem em determinados momentos 

da escolaridade, em função da intervenção pedagógica realizada. Portanto, a 

avaliação das aprendizagens só pode acontecer se forem relacionadas com as 

oportunidades oferecidas, isto é, analisando a adequação das situações 

didáticas propostas aos conhecimentos prévios dos alunos e aos desafios que 

estão em condições de enfrentar. 

A avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão contínua 

sobre a sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a 

retomada de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos 

como adequados para o processo de aprendizagem individual ou de todo 

grupo. Para o aluno, é o instrumento de tomada de consciência de suas 

conquistas, dificuldades e possibilidades para reorganização de seu 

investimento na tarefa de aprender. Para a escola, possibilita definir prioridades 

e localizar quais aspectos das ações educacionais demandam maior apoio. 

Tomar a avaliação nessa perspectiva e em todas essas dimensões requer que 

esta ocorra sistematicamente durante todo o processo de ensino e 

aprendizagem e não somente após o fechamento de etapas do trabalho, como 

é o habitual. Isso possibilita ajustes constantes, num mecanismo de regulação 



do processo de ensino e aprendizagem, que contribui efetivamente para que a 

tarefa educativa tenha sucesso. 

O acompanhamento e a reorganização do processo de ensino e aprendizagem 

na escola inclui, necessariamente, uma avaliação inicial, para o planejamento 

do professor, e uma avaliação ao final de uma etapa de trabalho. 

A avaliação investigativa inicial instrumentalizará o professor para que possa 

pôr em prática seu planejamento de forma adequada às características de seus 

alunos. Esse é o momento em que o professor vai se informar sobre o que o 

aluno já sabe sobre determinado conteúdo para, a partir daí, estruturar sua 

programação, definindo os conteúdos e o nível de profundidade em que devem 

ser abordados.  

A avaliação inicial serve para o professor obter informações necessárias para 

propor atividades e gerar novos conhecimentos, assim como para o aluno 

tomar consciência do que já sabe e do que pode ainda aprender sobre um 

determinado conjunto de conteúdos. É importante que ocorra uma avaliação no 

início do ano; o fato de o aluno estar iniciando uma série não é informação 

suficiente para que o professor saiba sobre suas necessidades de 

aprendizagem. Mesmo que o professor acompanhe a classe de um ano para o 

outro, e tenha registros detalhados sobre o desempenho dos alunos no ano 

anterior, não se exclui essa investigação inicial, pois os alunos não deixam de 

aprender durante as férias e muita coisa pode ser alterada no intervalo dos 

períodos letivos. Mas essas avaliações não devem ser aplicadas 

exclusivamente nos inícios de ano ou de semestre; são pertinentes sempre que 

o professor propuser novos conteúdos ou novas seqüências de situações 

didáticas. 

É importante ter claro que a avaliação inicial não implica a instauração de um 

longo período de diagnóstico, que acabe por se destacar do processo de 

aprendizagem que está em curso, no qual o professor não avança em suas 

propostas, perdendo o escasso e precioso tempo escolar de que dispõe. Ela 

pode se realizar no interior mesmo de um processo de ensino e aprendizagem, 

já que os alunos põem inevitavelmente em jogo seus conhecimentos prévios ao 

enfrentar qualquer situação didática. 

O processo também contempla a observação dos avanços e da qualidade da 

aprendizagem alcançada pelos alunos ao final de um período de trabalho, seja 

este determinado pelo fim de um bimestre, ou de um ano, seja pelo 

encerramento de um projeto ou seqüência didática. Na verdade, a avaliação 

contínua do processo acaba por subsidiar a avaliação final, isto é, se o 

professor acompanha o aluno sistematicamente ao longo do processo pode 

saber, em determinados momentos, o que o aluno já aprendeu sobre os 



conteúdos trabalhados. Esses momentos, por outro lado, são importantes por 

se constituírem boas situações para que alunos e professores formalizem o 

que foi e o que não foi aprendido. Esta avaliação, que intenciona averiguar a 

relação entre a construção do conhecimento por parte dos alunos e os 

objetivos a que o professor se propôs, é indispensável para se saber se todos 

os alunos estão aprendendo e quais condições estão sendo ou não favoráveis 

para isso, o que diz respeito às responsabilidades do sistema educacional. 

Um sistema educacional comprometido com o desenvolvimento das 

capacidades dos alunos, que se expressam pela qualidade das relações que 

estabelecem e pela profundidade dos saberes constituídos, encontra, na 

avaliação, uma referência à análise de seus propósitos, que lhe permite 

redimensionar investimentos, a fim de que os alunos aprendam cada vez mais 

e melhor e atinjam os objetivos propostos. 

Esse uso da avaliação, numa perspectiva democrática, só poderá acontecer se 

forem superados o caráter de terminalidade e de medição de conteúdos 

aprendidos — tão arraigados nas práticas escolares — a fim de que os 

resultados da avaliação possam ser concebidos como indicadores para a 

reorientação da prática educacional e nunca como um meio de estigmatizar os 

alunos. 

Utilizar a avaliação como instrumento para o desenvolvimento das atividades 

didáticas requer que ela não seja interpretada como um momento estático, mas 

antes como um momento de observação de um processo dinâmico e não-linear 

de construção de conhecimento. 

Em suma, a avaliação contemplada nos Parâmetros Curriculares Nacionais é 

compreendida como: elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino; 

conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação da intervenção 

pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma; conjunto de ações que 

busca obter informações sobre o que foi aprendido e como; elemento de 

reflexão contínua para o professor sobre sua prática educativa; instrumento 

que possibilita ao aluno tomar consciência de seus avanços, dificuldades e 

possibilidades; ação que ocorre durante todo o processo de ensino e 

aprendizagem e não apenas em momentos específicos caracterizados como 

fechamento de grandes etapas de trabalho.  

Uma concepção desse tipo pressupõe considerar tanto o processo que o aluno 

desenvolve ao aprender como o produto alcançado. Pressupõe também que a 

avaliação se aplique não apenas ao aluno, considerando as expectativas de 

aprendizagem, mas às condições oferecidas para que isso ocorra. Avaliar a 

aprendizagem, portanto, implica avaliar o ensino oferecido — se, por exemplo, 



não há a aprendizagem esperada significa que o ensino não cumpriu com sua 

finalidade: a de fazer aprender. 

É fundamental a utilização de diferentes códigos, como o verbal, o oral, o 

escrito, o gráfico, o numérico, o pictórico, de forma a se considerar as 

diferentes aptidões dos alunos. Por exemplo, muitas vezes o aluno não domina 

a escrita suficientemente para expor um raciocínio mais complexo sobre como 

compreende um fato histórico, mas pode fazê-lo perfeitamente bem em uma 

situação de intercâmbio oral, como em diálogos, entrevistas ou debates.  

Considerando essas preocupações, o professor pode realizar a avaliação por 

meio de: 

 

 

 

 

 Observação sistemática: acompanhamento do processo de 

aprendizagem dos alunos, utilizando alguns instrumentos, como registro 

em tabelas, listas de controle, diário de classe e outros; 

 Análise das produções dos alunos: considerar a variedade de produções 

realizadas pelos alunos, para que se possa ter um quadro real das 

aprendizagens conquistadas. Por exemplo: se a avaliação se dá sobre a 

competência dos alunos na produção de textos, deve-se considerar a 

totalidade dessa produção, que envolve desde os primeiros registros 

escritos, no caderno de lição, até os registros das atividades de outras 

áreas e das atividades realizadas especificamente para esse 

aprendizado, além do texto produzido pelo aluno para os fins específicos 

desta avaliação; 

 Atividades específicas para a avaliação: nestas, os alunos devem ter 

objetividade ao expor sobre um tema, ao responder um questionário. 

Para isso é importante, em primeiro lugar, garantir que sejam 

semelhantes às situações de aprendizagem comumente estruturadas 

em sala de aula, isto é, que não se diferenciem, em sua estrutura, das 

atividades que já foram realizadas; em segundo lugar, deixar claro para 

os alunos o que se pretende avaliar, pois, inevitavelmente, os alunos 

estarão mais atentos a esses aspectos. 

 

 

Quanto mais os alunos tenham clareza dos conteúdos e do grau de 

expectativa da aprendizagem que se espera, mais terão condições de 

desenvolver, com a ajuda do professor, estratégias pessoais e recursos 

para vencer dificuldades. 

 
 



Princípios Norteadores 
 

Autonomia: 
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais a autonomia é tomada ao mesmo 

tempo como capacidade a ser desenvolvida pelos alunos e como princípio 

didático geral, orientador das práticas pedagógicas. 

 

 

Diversidade: 

 

Para corresponder aos propósitos explicitados nestes parâmetros, a educação 

escolar deve considerar a diversidade dos alunos como elemento essencial a 

ser tratado para a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem. 

Atender necessidades singulares de determinados alunos é estar atento à 

diversidade: é atribuição do professor considerar a especificidade do indivíduo, 

analisar suas possibilidades de aprendizagem e avaliar a eficácia das medidas 

adotadas. 

 

Interação e cooperação: 
 
Um dos objetivos da educação escolar é que os alunos aprendam a assumir a 

palavra enunciada e a conviver em grupo de maneira produtiva e cooperativa. 

Dessa forma, são fundamentais as situações em que possam aprender a 

dialogar, a ouvir o outro e ajudá-lo, a pedir ajuda, aproveitar críticas, explicar 

um ponto de vista, coordenar ações para obter sucesso em uma tarefa 

conjunta, etc. 

 

Disponibilidade para a aprendizagem: 
 

Para que uma aprendizagem significativa possa acontecer, é necessária a 

disponibilidade para o envolvimento do aluno na aprendizagem, o empenho em 

estabelecer relações entre o que já sabe e o que está aprendendo, em usar os 

instrumentos adequados que conhece e dispõe para alcançar a maior 

compreensão possível. Essa aprendizagem exige uma ousadia para se colocar 

problemas, buscar soluções e experimentar novos caminhos, de maneira 

totalmente diferente da aprendizagem mecânica, na qual o aluno limita seu 

esforço apenas em memorizar ou estabelecer relações diretas e superficiais. 

 

Organização do tempo: 
 

A consideração do tempo como variável que interfere na construção da 

autonomia permite ao professor criar situações em que o aluno possa 

progressivamente controlar a realização de suas atividades. Por meio de erros 

e acertos, o aluno toma consciência de suas possibilidades e constrói 



mecanismos de auto-regulação que possibilitam decidir como alocar seu 

tempo. 

Por essa razão, são importantes as atividades em que o professor seja 

somente um orientador do trabalho, cabendo aos alunos o planejamento e a 

execução, o que os levará a decidir e a vivenciar o resultado de suas decisões 

sobre o uso do tempo. 

 

Organização do espaço: 
 

Uma sala de aula com carteiras fixas dificulta o trabalho em grupo, o diálogo e 

a cooperação; armários trancados não ajudam a desenvolver a autonomia do 

aluno, como também não favorecem o aprendizado da preservação do bem 

coletivo. A organização do espaço reflete a concepção metodológica adotada 

pelo professor e pela escola. 

Em um espaço que expresse o trabalho proposto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais é preciso que as carteiras sejam móveis, que as crianças tenham 

acesso aos materiais de uso freqüente, as paredes sejam utilizadas para 

exposição de trabalhos individuais ou coletivos, desenhos, murais. 

Nessa organização é preciso considerar a possibilidade de os alunos 

assumirem a responsabilidade pela decoração, ordem e limpeza da classe. 

Quando o espaço é tratado dessa maneira, passa a ser objeto de 

aprendizagem e respeito, o que somente ocorrerá por meio de investimentos 

sistemáticos ao longo da escolaridade. 

 

Seleção de material: 
 

Todo material é fonte de informação, mas nenhum deve ser utilizado com 

exclusividade. É importante haver diversidade de materiais para que os 

conteúdos possam ser tratados da maneira mais ampla possível. 

O livro didático é um material de forte influência na prática de ensino brasileira. 

É preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à coerência e a 

eventuais restrições que apresentem em relação aos objetivos educacionais 

propostos. Além disso, é importante considerar que o livro didático não deve 

ser o único material a ser utilizado, pois a variedade de fontes de informação é 

que contribuirá para o aluno ter uma visão ampla do conhecimento. 

 
 

 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

Ao longo dos oito anos do ensino fundamental, espera-se que os alunos 

adquiram progressivamente uma competência em relação à linguagem que 

lhes possibilite resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens 

culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado. 

 

Para que essa expectativa se concretize, o ensino de Língua Portuguesa 

deverá organizar-se de modo que os alunos sejam capazes de: 

 

 Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com 

eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir 

textos — tanto orais como escritos — coerentes, coesos, adequados a 

seus destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos 

tratados; 

 Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade 

lingüística valorizada socialmente, sabendo adequá-los às 

circunstâncias da situação comunicativa de que participam; 

 Conhecer e respeitar as diferentes variedades lingüísticas do português 

falado; 

 Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em 

diferentes situações de participação social, interpretando-os 

corretamente e inferindo as intenções de quem os produz; 

 Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos 

criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes 

de recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos; 

 Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo como 

proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de informações 

contidas nos textos: identificar aspectos relevantes; organizar notas; 

elaborar roteiros; compor textos coerentes a partir de trechos oriundos 

de diferentes fontes; fazer resumos, índices, esquemas, etc.; 

 Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações 

pessoais, sendo capazes de expressar seus sentimentos, experiências, 

idéias e opiniões, bem como de acolher, interpretar e considerar os dos 

 Outros, contrapondo-os quando necessário; 

 Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre 

a língua para expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a 

capacidade de análise crítica; 

 Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de 

valores e preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia. 


