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RESUMO

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada com professores de língua portuguesa do Ensino Médio
da rede estadual de Pernambuco a partir do processo de formação continuada realizada na escola. Tem como
objetivo principal identificar as representações dos professores sobre os Parâmetros de Língua Portuguesa
implantados pela Secretaria de Educação no ano de 2013. Para compreendermos melhor nosso objeto de
estudo traçamos um caminho teórico que aborda o conceito de Inovação (Castanho, 2000; Fino, 2000;
Hernandez, 2000) e Currículo (Forquin, 1996; Sacristán 2000). Metodologicamente, optamos pelo paradigma
qualitativo, com a realização de entrevista aberta. Os resultados obtidos apontam para a necessidade de
realização de formação continuada e o aprofundamento dos estudos sobre os PLP âmbito da rede estadual de
Pernambuco.

Palavras-chave: inovação; currículo; Parâmetros Curriculares de Pernambuco.

RESUMEN

Este trabajo es el resultado de una investigación llevada a cabo con los profesores de lengua portuguesa de la
escuela secundaria en la red del estado de Pernambuco a partir del proceso de capacitación continua recibida
en la escuela. Su objetivo principal es identificar las representaciones de los docentes sobre los Parámetros de
la Lengua Portuguesa implementadas por la Secretaria de Educación en 2013. Para comprender mejor el
objeto de nuestro estudio se dibuja un camino teórico que aborda el concepto de Innovación (Castanho,
2000; Fino, 2000; Hernandez, 2000) y currículo (Forquin, 1996; Sacristán 2000). Metodológicamente, se optó
por el método cualitativo con la aplicación de entrevistas abiertas. Los resultados apuntan a la necesidad de
llevar a cabo la capacitación continua y ampliar los estudios de los PLP en red de educación del estado de
Pernambuco.

Palabras clave: innovación, currículo Curriculares Parámetros Curriculares de Pernambuco.
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INTRODUÇÃO

A história da escola está marcada pela busca pela qualidade e avanços nos seus resultados e para tal,
propostas de inovação são implementadas e desenvolvidas tendo como foco a melhoria na qualidade do
ensino.

A produção científica sobre o currículo é ampla e variada, com pesquisas desenvolvidas em praticamente
todas as modalidades da educação básica e superior, porém no Estado de Pernambuco ainda são poucos os
que se dedicam a rede estadual de educação e especificamente sobre os novos parâmetros, visto que
estamos no segundo ano após sua publicação.

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada a partir das formações continuadas realizadas na escola
com professores de língua portuguesa de uma escola de Referência do Estado de Pernambuco.

Nele, pretendemos compreender o conceito de inovação e como as inovações curriculares propostas pelo
Estado de Pernambuco a partir do ano de 2013, são percebidas pelos professores de língua portuguesa, o que
os docentes pensam sobre os novos parâmetros e quais as possibilidades que sua introdução pode
proporcionar para ensino e a aprendizagem dos estudantes.

O marco teórico escolhido está centrado em autores que fazem suas reflexões sobre inovação pedagógica
(Castanho, 2000; Fino, 2000; Hernandez, 2000) e Currículo (Forquin, 1996; Sacristán 2000), partido do que
propõem , analisaremos a proposta curricular do Estado de Pernambuco, com seus aspectos conceituais e os
desafios para sua implantação, tendo em conta a complexidade do currículo e a diversidade das regiões do
Estado onde ele deverá ser desenvolvido.

A pesquisa foi realizada em uma Escola de Referência em Ensino Médio localizada na cidade do Recife, com
três professores de Língua Portuguesa. O percurso metodológico permitiu compreender um pouco do que
pensam os professores sobre os parâmetros e forneceu elementos essenciais para iniciarmos uma reflexão
sobre as políticas de inovação e o fazer pedagógico que acontece todos os dias nas Escolas de Referência em
Ensino Médio do Estado de Pernambuco.

Os resultados são preliminares e apontam para a necessidade de formação continuada e a aproximação das
pesquisas científicas com o universo escolar, além da ampliação do debate sobre o tema do currículo no
âmbito do sistema público de ensino.

O QUE SE ENTENDE POR INOVAÇÃO

As mudanças que vivenciamos a partir da segunda metade do século XX e as reformas educativas dos anos
1990 trouxeram consigo novas demandas da sociedade para a escola e o termo inovação passa a integrar
com mais frequência o vocabulário dos dirigentes escolares e docentes, para Fino (2007): “A inovação
pedagógica implica mudanças qualitativas nas práticas pedagógicas e essas mudanças envolvem sempre
posicionamento crítico, explicito ou implícito, face às práticas pedagógicas tradicionais.” Assim, podemos
compreender como a escola tem procurado encontrar um caminho para que seu trabalho seja mais
significativo para os estudantes, bem como tem buscado incorporar novos elementos que possam romper
com alguns paradigmas impostos pelo ensino tradicional.

Sobre a relação entre mudança e inovação, percebemos como Castanho:

Inovação é a ação de mudar. Alterar as coisas, pela introdução de algo novo. Não se
deve confundi-la com invenção (criação de algo que não existia) ou com descoberta
(ato de encontrar o que existia e não era conhecido). A inovação consiste na
aplicação de conhecimentos já existentes [...] Inovar consiste em introduzir novos
modos de atuar em face de práticas pedagógicas que aparecem como inadequadas
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ou ineficazes. (2000, p.76)

Portanto quando tratamos do contexto escolar percebemos que as ações inovadoras podem se desenvolver
tanto no âmbito macro, com as políticas públicas que visam mudar alguns aspectos da prática educativa como
através do trabalho de professores que repensam sua prática procurando atingir as expectativas de
aprendizagem dos estudantes, o que tem se tornado um desafio constante, diante do ritmo das
transformações que vivenciamos com o desenvolvimento das novas tecnologias da informação e
comunicação, cada vez mais presentes no interior da escola.

O CURRÍCULO

Até o fim do século XX, a escola tinha como principal função transmitir o conhecimento acumulado pela
humanidade, os conteúdos propostos para os componentes curriculares eram estabelecidos e deveriam ser
trabalhados de preferência sem qualquer alteração durante o percurso do ensino. A emergência de uma
sociedade dinâmica, na qual as informações são transmitidas em tempo real e as pesquisas e descobertas da
ciência são compartilhadas entre estudiosos em um curto período de tempo, trouxe para as instituições de
ensino uma série de novas demandas que modificaram não só a estrutura administrativa, mas também
pedagógica.

O currículo começa a ser percebido como algo flexível e que deve adaptar-se as necessidades do público alvo,
sendo o currículo um elemento fundamental na prática pedagógica será cada vez mais repensado com vistas
atender as expectativas de aprendizagem dos estudantes.

A tarefa de definir o currículo não é simples, para Sacristán: “É uma realidade difícil de aprisionar em
conceitos simples, esquemáticos e esclarecedores por sua própria complexidade e pelo fato que tenha sido
um campo de pensamento de abordagem recente dentro das disciplinas pedagógicas, além de controvertido,
ao ser objeto de enfoques contraditórios e reflexo de interesses conflitantes.” (2000, p.22).

Para nos aproximarmos do que se entende por currículo, tomaremos como base o que levanta o próprio
Sacristán, quando afirma que o currículo:

É uma prática que se expressa em comportamentos práticos diversos. O currículo,
como projeto baseado num plano construído e ordenado, relaciona a conexão entre
determinados princípios e uma realização dos mesmos, algo que se há de comprovar
e que nessa expressão prática concretiza seu valor. É uma prática na qual se
estabelece um diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos,
alunos que reagem frente a ele, professores que o modelam, etc. (2000, p.16).

Para Forquin:

Currículo é o conjunto daquilo que se ensina e daquilo que se aprende, de acordo
com uma ordem de progressão determinada, no quadro de um dado ciclo de
estudos. Um currículo é um programa de estudos ou um programa de formação, mas
considerado em sua globalidade, em sua coerência didática e em sua continuidade
temporal, isto é, de acordo com a organização seqüencial das situações e das
atividades de aprendizagem às quais dá lugar. (1996, p.188).

Partindo destas definições, podemos entender que a construção de uma proposta curricular é complexa, no
sentido de sintetizar uma série de valores, conhecimento e práticas necessárias a formação cidadã, além de
envolver uma série de questões legais, que no Brasil são definidas por um conjunto de documentos que
embasam os currículos nas instituições federais, nos estados e nos municípios.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental e para o Ensino Médio, são o marco principal para definir o currículo a nível nacional, como
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vemos no documento introdutório dos PCNs:

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem o primeiro nível de concretização
curricular. São uma referência nacional para o ensino fundamental; estabelecem
uma meta educacional para a qual devem convergir as ações políticas do Ministério
da Educação e do Desporto, tais como os projetos ligados à sua competência na
formação inicial e continuada de professores, à análise e compra de livros e outros
materiais didáticos e à avaliação nacional. Têm como função subsidiar a elaboração
ou a revisão curricular dos Estados e Municípios, dialogando com as propostas e
experiências já existentes, incentivando a discussão pedagógica interna das escolas e
a elaboração de projetos educativos, assim como servir de material de reflexão para
a prática de professores (1997, p.28).

A necessidade de haver uma base comum e uma diversificada, que atenda as especificidades locais é prevista
na LDB, que em seu artigo 26 diz: “Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia”.

Pensando na escola e no que ela ensina na contemporaneidade, fica evidente que é preciso levar em
consideração à cultura, as demandas sociais, que em um país continental são tão diferentes, a base comum
traria uma formação básica para todos e a parte diversificada atenderia as necessidades locais.

Mesmo entendendo que estamos vivendo em um mundo globalizado e as necessidades locais também são
globais, deve-se levar em consideração especificidades que se perdem quando se propõem um currículo
uniforme, a parte diversificada que a LDB estabelece, não é efetivada em muitas instituições de ensino,
ficando restrita a algumas comunidades e experiências isoladas.

Em se tratando de um dos elementos centrais do trabalho escolar, é a partir da construção, e implementação
das propostas curriculares que é definido o tipo de sociedade e o cidadão que se quer construir, aquilo que a
escola deve ensinar, em um processo de escolha de conteúdos e atividades que possibilitem a efetivação do
currículo e o atendimento as necessidades da comunidade.

OS PARÂMETROS CURRICULARES DE PERNAMBUCO

Considerando os documentos legais sobre currículo, a LDB e o contexto social do Estado de Pernambuco, a
Secretaria de Educação publicou no início do ano de 2013, os Parâmetros Curriculares de Português e
Matemática e em meados do mesmo ano os volumes dos demais componentes curriculares, este conjunto de
orientações foi denominado de Parâmetros para a Educação Básica do Estado de Pernambuco- PEBEP, que
foram implementados em toda rede estadual de ensino que compreende: 1.089 escolas, 28.234 docentes e
atende a 751.042 estudantes (Pernambuco, 2012).

Uma proposta inovadora, que pretende trazer para a escola as novas demandas da sociedade, os debates
sobre inovação curricular e a organização de conteúdos que se dão no âmbito acadêmico.

A organização curricular tradicional compreende o currículo como um compêndio de disciplinas e conteúdos
que normalmente são trabalhados de forma descontextualizada e centrados no modelo professor/transmissor
– aluno/receptor.

Desde a sua concepção os Parâmetros são postos como algo inovador, que indo de encontro a esta lógica
conservadora, já na sua elaboração contou com a participação de docentes e técnicos, demonstrando a
aproximação entre a ciência e a escola, como consta na introdução do documento referente às concepções:

A elaboração dos parâmetros foi uma construção coletiva de professores da rede
estadual, das redes municipais, de universidades públicas do estado de Pernambuco
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e do Centro de políticas públicas e Avaliação da educação da universidade federal de
Juiz fora/CAed. Na formulação desses documentos, participaram professores de
todas as regiões do estado, debatendo conceitos, propostas, metas e objetivos de
ensino de cada um dos componentes curriculares. (2013a, p. 15).

Além do caráter coletivo de sua construção, ainda no volume referente às concepções, temos dois conceitos
de currículo que foram levados em consideração para sua construção:

O currículo formal é, portanto, aquele encontrado nas leis, nos parâmetros e
diretrizes curriculares. A razão da existência de um currículo formal é que ele
procura veicular, para todos, o patrimônio científico e cultural da humanidade, na
busca de educação de qualidade para todos, repetimos.

(...) o currículo real, que é aquele que acontece no âmbito das escolas e, mais
concretamente, no âmbito da sala de aula, está sujeito a uma série de injunções de
ordem política, sociológica, administrativa, financeira, pedagógica, bem como a uma
série de negociações que terminam por desenhar um perfil de estudante, (...)
(2013a, p.29 e 30).

Ademais destes conceitos, a noção de currículo oculto e nulo também é levada em consideração nos PEBEP:

A noção de currículo oculto, em um sentido restrito, refere-se às condições e às
rotinas da vida escolar que regularmente geram aprendizagens desconhecidas,
estranhas àquelas que a escola pretende, pelo menos, explicitamente, favorecer.

(...) Quanto ao currículo nulo (Santos, 2003), ele se faz presente nos “silêncios” da
proposta curricular, isto é, são os saberes que não estão presentes na proposta, por
motivos políticos, morais, religiosos, sexuais, preconceituosos, mas que o estudante
interpreta como sendo aqueles conhecimentos que, por algum motivo, não são
condizentes com o ambiente escolar... A importância da cultura negra na formação
do povo brasileiro, tal como é ensinada hoje, foi, por muito tempo, um exemplo de
currículo nulo nas escolas do país (2013a, p. 31 e 32).

Partido destes conceitos e da legislação vigente sobre o tema, os PEB de Pernambuco estabelecem as
expectativas de aprendizagem para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática; os conteúdos que
devem ser trabalhados em cada bimestre estão presentes em um documento complementar.

Especificamente nos parâmetros de Língua portuguesa, notamos a preocupação de introduzir no âmbito da
rede estadual uma proposta que atendesse as demandas da sociedade e dos alunos, bem como refletir sobre
os estudos recentes acerca do ensino da língua materna.

O ensino de língua portuguesa, durante muito tempo, seguiu a lógica da pedagogia tradicional que afirmava
que, para a efetivação da aprendizagem era preciso estimular memorização através da repetição e realização
de exercícios de substituição, nos Parâmetros, a proposta de ensino para o eixo de análise linguística é posta
com vistas a romper com este paradigma, nesse sentido “os estudantes são envolvidos em atividades de
análise e reflexão sobre o seu uso e funcionamento em textos e contextos diversos, tendo em vista seu
aprimoramento como leitor, ouvinte, falante e escritor. As práticas de ensino de linguagem articulam,
portanto, atividades que contemplam os usos da língua e atividades de reflexão sobre esses usos”.
(Pernambuco, 2013b, p. 16).

Tendo como pressupostos a ideia de mudança no foco do ensino para a aprendizagem, a noção de educação
como um direito de todos, preceituado pela Constituição Federal, e que com os novos parâmetros, este direito
passa para um nível mais concreto e real, os documentos são lançados, chegando às mãos dos docentes
como uma importante ferramenta para o desenvolvimento do trabalho docente.
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Implementar e desenvolver de uma proposta de inovação curricular não é uma tarefa simples, para
Hernandez, et al (2000), uma proposta inovadora leva em consideração os seguintes pontos:

a. existem canais de comunicação entre o planejador e os que realizarão a inovação;
b. os grupos vinculados com a proposta estejam vinculados a ela;
c. o sentido da inovação esteja claro para os grupos envolvidos;
d. os conflitos sejam entendidos como sinônimo de que a inovação é necessária.

Pensando nestes pressupostos, lançaremos algumas considerações sobre a percepção dos docentes a cerca
dos parâmetros e de como eles tem se desenvolvido na escola, tendo em vista a complexidade de elementos
envolvidos em qualquer proposta de inovação curricular, como afirma Sacristán: “Os currículos são expressão
do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto
através deles se realiza os fins da educação no ensino escolarizado.” (2000, p.17).

A ESCOLA

A descrição da escola, sua história, estrutura física e organização administrativa, nos permite contextualizá-la
no âmbito do conjunto de escolas da rede estadual de educação e entender como o processo de inovação
curricular pode ser implementada em uma instituição com todas as suas especificidades do ponto de vista
histórico, físico e humano.

A escola é uma das mais tradicionais do estado de Pernambuco, fundado em 1825, também é umas das
instituições de ensino mais antigas do Brasil ainda em funcionamento.

De 1866 até o ano 2000, funcionou em um belo edifício de modelo neoclássico em uma privilegiada rua da
capital pernambucana, a Rua da Aurora, de frente para o Rio Capibaribe. Por sua condição histórica, teve
como professores, ilustres nomes da literatura, artes, e ciências e entre os estudantes que passaram por seus
bancos ex-governadores como Agamenon Magalhães, Joaquim Francisco, o ex-deputado Nilo Pereira, o
ex-presidente Epitácio Pessoa e importantes nomes da literatura como Ariano Suassuna e Clarice Lispector.

A partir da década de 1980, com a universalização da educação o público atendido pelo começa lentamente a
mudar e a escola passa a atender cada vez mais membros das classes populares do Recife e da região
metropolitana, contudo, a escola continua sendo sinônimo de tradição e referência para o ensino médio.

Assim, percebemos que a escola tem transitado entre o passado da tradição e as transformações sociais que
se intensificaram no fim do século XX. Talvez por isso, a possibilidade de estudar em uma escola com tanta
importância no cenário local ainda é o desejo de muitos pais e estudantes.

Transferido provisoriamente por motivo de reforma no ano 2000, a escola não voltou mais para o casarão
histórico da Rua da Aurora, tendo seu destino incerto até a construção de um novo edifício em um bairro
central do Recife no ano de 2012.

Atualmente a escola conta com 16 turmas de Ensino Médio, 6 primeiros, 6 segundos e 4 terceiros anos,
totalizando aproximadamente 650 estudantes. A sua estrutura física dispõe de 16 salas de aula todas
climatizadas, biblioteca, laboratórios de química, física, matemática, biologia, línguas e informática, refeitório,
quadra poliesportiva, mini auditório e dependências administrativas.

A gestão é escolhida através de uma seleção interna organizada pela SE, o corpo docente e os funcionários
administrativos são, em sua maioria, trabalhadores do quadro de efetivos do sistema estadual de educação.

A estrutura organizacional e pedagógica é orientada pelo conjunto de instruções normativas editadas pelo
governo e regulam o acesso dos discentes, os procedimentos avaliativos e a grade curricular.

O público atendido é composto por uma parcela de alunos oriundos das comunidades próximas à escola e das
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cidades vizinhas que se deslocam até o centro da capital pernambucana com o objetivo de estudar em uma
escola que tem sua história confundida com a própria história do Estado de Pernambuco.

METODOLOGIA

A experiência realizada envolveu um estudo transversal, descritivo, no qual desenvolvemos uma pesquisa
qualitativa, procurando compreender a percepção dos professores de língua portuguesa sobre os Parâmetros
para a Educação Básica do Estado de Pernambuco, escolhemos esta vertente paradigmática por acreditarmos
que contemple as especificidades da proposta de pesquisa que realizamos, sobre o método qualitativo,
entendemos como afirma Minayo que:

O método quantitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das
representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das
interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus
artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. (2010, p. 57).

Tendo em vista nosso objetivo, realizamos uma entrevista aberta, cientes da importância desta técnica que
pode permitir entender os conceitos dos docentes entrevistados, para Minayo:

A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela, o
pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não
significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio
de coleta dos fatos relatados pelos atores (...) Nesse sentido, a entrevista, um termo
bastante genérico, está sendo por nós entendida como uma conversa a dois com
propósitos bem definidos. Num primeiro nível, essa técnica se caracteriza por uma
comunicação verbal que reforça a importância da linguagem e do significado da fala.
Já, num outro nível, serve como um meio de coleta de informações sobre um
determinado tema científico. (2002, p. 57)

Inicialmente a pesquisa seria realizada com três professoras de língua portuguesa, contudo, apenas duas
professoras devolveram o questionário, as docentes desenvolvem suas atividades em uma EREM, integrante
da rede estadual de ensino de Pernambuco, localizada na cidade do recife, que resguardados suas identidades
serão denominados P1e P2.

Com base nas entrevistas, dividimos os dados obtido em três categorias, 1 – concepção de currículo; 2 –
representação dos professores sobre os Parâmetros Curriculares de Pernambuco; 3 – adequação do currículo
as necessidades da escola.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Quando questionadas sobre as concepções de currículo, a docente denominada P1 não respondeu, também
não informou o motivo, se por não ter percebido a questão ou simplesmente porque não quis responder. A
segunda, P2 apresenta uma compreensão que vai da concepção tradicional de Currículo, quando afirma
“Considero como um documento” até uma noção mais próxima as novas teorias e propostas curriculares, a
docente acrescenta: “digo, um instrumento pedagógico que orienta a prática docência: o que, como, quando
ensinar e, além disso, ele permite ajustar o fazer pedagógico às necessidades do educando”

Com relação aos parâmetros de língua portuguesa a professora P1 é bastante sucinta e diz que “Eles dão um
norte no trabalho de LP, pois foram (sic) na função e aplicabilidade da língua”.

A professora P2 acrescenta: “percebo os Parâmetros para a Educação Básica, como mais um documento
aliado do professor capaz de orientar o processo de ensino e aprendizagem e as práticas pedagógicas de
diversas áreas do conhecimento. Esse documento fortalece ainda mais o planejamento do educador quando
inova e apresenta as expectativas de aprendizagem dos educandos”.
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Mesmo não aprofundando a discussão, as docentes concebem os Parâmetros como um instrumento
orientador, mas ainda um pouco afastado do cotidiano escolar, não levam em conta a interação que existem
entre os saberes propostos e a prática de ensino.

As docentes afirmam que a Secretaria de Educação realizou algumas formações com foco nos parâmetros, a
professora P1 diz que “foram muito proveitosas. Houve exemplificação de como trabalhar alguns conteúdos
em sala de aula e também foram debatidas algumas inovações que foram introduzidas recentemente”. A
docente P2 afirma “que foram muito proveitosas, visto que abriram espaço para a discussão sobre a possível
utilização do documento na prática docente. É lamentável que essas formações tenham sido poucas e
descontínuas”.

A importância dada à formação continuada pode ser notada na fala das docentes, percebemos também a
preocupação quanto à carência de encontros que possibilitem a reflexão e o aprofundamento dos debates
sobre o currículo e sobre os Parâmetros. Neste contexto de mudança de paradigmas, no qual a escola procura
a excelência do ensino e a melhoria na aprendizagem, a inovação curricular deve está diretamente associada
à formação docente, como afirma Sacristán:

Se os novos modelos educativos requeridos pela função que cumpre a escolaridade
na sociedade recaem em novos currículos, para cumprir com os fins dos mesmos, é
preciso toda uma transformação pedagógica, não apenas dos conteúdos, mas
também dos métodos e das condições escolares. O que significa levar em
consideração: a inovação do currículo, a formação de professores, a
transformação das condições da escola, assim como os conflitos com o ambiente
exterior pela mudança de atitudes que isso comporta basicamente nos pais. (2000,
p.97, grifo nosso).

Com relação à adequação do currículo a necessidade escolar, as docentes concordam que a escola continua
trabalhando com conteúdos que, apesar de relevantes, não atendem as necessidades reais e atuais da escola,
para as professoras “É muita teoria e pouca prática” (P1). Os parâmetros de Língua Portuguesa alertam para
este problema:

As práticas escolares devem aproximar-se, o mais possível, das práticas sociais, de
modo a tornar a leitura uma atividade significativa. Os estudantes devem estar em
contato com bons textos, textos reais, completos e situados. Da mesma forma, as
práticas de produção escrita e oral devem buscar envolver os estudantes em
situações reais de comunicação (Pernambuco, 2013b, p. 22).

No entanto, fica claro que, para as professoras esse desafio não foi superado e que é preciso aprofundar os
estudos sobre os Parâmetros, pois suas concepções teóricas e as expectativas de aprendizagem, propostas
para toda a educação básica, visam superar a dicotomia existente entre a teoria e a prática que caracterizou a
educação escolar como um processo de formação dissociado do mundo real.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho buscamos compreender o processo de inovação curricular proposto pelo governo de
Pernambuco, especificamente a percepção dos professores de Língua Portuguesa sobre os novos Parâmetros
Curriculares de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental e Médio.

Ao longo da pesquisa notamos a necessidade do aprofundamento dos estudos sobre o currículo e sobre os
parâmetros. Percebemos a preocupação das professoras com a necessidade de aperfeiçoar o ensino da língua
materna com vistas a atender as necessidades dos alunos e as demandas da sociedade contemporânea. Uma
educação que promova o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para o mundo do
trabalho e o exercício da cidadania.
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Contudo, observamos que as docentes percebem, em alguns momentos, os Parâmetros como sendo o próprio
currículo, evidenciando a necessidade da formação continuada que forneça os elementos teórico-práticos
capazes subsidiar o trabalho docente e eliminar as ambiguidades geradas pelo conceito de currículo e sua
prática.

As mudanças nos resultados das aprendizagens ainda são pouco significativas. As docentes afirmam que os
avanços são lentos, mas existem, contudo não detalham o que está melhorando.

Para a Secretaria de Educação as orientações fornecidas pelos Parâmetros têm como meta corrigir as lacunas
existentes na organização curricular do Estado, subsidiando o trabalho docente promovendo a superação das
dificuldades apresentadas pelos estudantes nos eixos em que se divide o currículo de Língua Portuguesa.

Com essa proposta de abordagem da Análise Linguística pelas práticas pedagógicas,
acreditamos que seja possível superar as graves deficiências de leitura e escrita que
os estudantes do Ensino fundamental e Médio carregam ao longo dos anos,
facilmente identificadas no nosso cotidiano escolar. O ensino de gramática, num viés
prescritivista, que tem constituído o centro das aulas de Língua Portuguesa no país,
ao longo de muitos anos, tem resultado em problemas no que se refere à formação
dos estudantes como leitores. Os resultados das avaliações nacionais e estaduais em
larga escala têm, inclusive, apontado para esses problemas, já que o foco de tais
avaliações está na leitura. (Pernambuco, 2013b, p. 43).

Nosso trabalho não tem a pretensão de esgotar as discussões sobre o tema, a partir da sua construção
percebemos que é preciso aprofundar as pesquisas e principalmente, acompanhar o processo de inovação
curricular que está acontecendo nas escolas públicas estaduais.

Para que a proposta seja bem sucedida é necessário que professores e alunos possam perceber a necessidade
da inovação e assim participarem ativamente de sua implementação e efetivação com vistas à melhoria na
aprendizagem e consequentemente diminuindo a repetência e proporcionando aos estudantes o
desenvolvimento das expectativas de aprendizagem necessárias para que possa atuar da sociedade de
maneira critica e consciente.
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