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RESUMO 
 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), são produto de uma reforma estrutural na 
educação brasileira, sobretudo a partir do início da década de 1990, constituindo-se um 
currículo oficial do Estado brasileiro. Essa reforma educacional foi pensada fora do 
país. No início da década de 1990, num encontro promovido pelo Banco Mundial e 
Unesco  na cidade tailandesa de Jontien, ocorreu a “Conferência Mundial de Educação 
para todos” que  propôs um receituário aos países (sobretudo aos países da periferia do 
capital), no sentido de “enquadrar” os gastos e as ações da educação em nível mundial, 
entre elas, organização dos tempos e espaços escolares, formação e avaliação dos 
professores e alunos, organização curricular das redes de ensino, racionalização dos 
gastos públicos com educação, bem como promover a erradicação do analfabetismo, da 
evasão escolar e aumentar o acesso e permanência nas escolas. No Brasil essa 
conferência resultou no Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) que 
absorveu o receituário da conferência de Jontien enquadrando a educação no país dentro 
de uma lógica de reformas estruturais relacionadas às mudanças da macroeconomia por 
que passava o mundo, a saber, a reestruturação produtiva. O PCN como proposta 
curricular e, dentro dessa proposta, o PCN de Geografia vincula-se ao que alguns 
autores chamaram de “currículo por competência”, por ter como base uma unidade 
lógica entre competência e desempenho, um “saber fazer” que alicerça em resultados 
mensuráveis, a partir de um modelo educacional de avaliações institucionais, tanto 
internas quanto externas. Do ponto de vista constitutivo, o PCN de Geografia filiou-se a 
uma abordagem fenomenológica o que, em grande medida, contribui para essa lógica da 
competência, do desempenho mensurável, da reestruturação produtiva e da menor 
condição de leitura de totalidade da realidade, a partir das premissas subjetivas e 
individualizadas.  
 
A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 
 
 O sistema do capital vive, sobretudo na sua fase atual imperialista ( desde o final 
do século XIX), períodos contínuos, cíclicos e constantes de crises de superprodução.  
 Tais crises, que se encontram na gênese e constituição desse sistema econômico, 
são estruturais e, em geral, imprevisíveis dadas à constituição do próprio sistema. 
 Durante o século XX ocorreram muitas manifestações dessas, nos períodos entre 
guerras e, a partir do final da segunda guerra (segunda metade do século) passaram a ser 
mais intensas, menos espaçadas com efeitos mais abrangentes também.  
 A razão de ser dessa situação tem a ver com o cerne de seu funcionamento, a 
produção de mercadorias (que constituem em si, valores) e a necessidade de circulação 
e consumo (trocas). Como boa parte da humanidade não é consumidora, stricto sensu, 
dessas mercadorias além das características que o sistema desenvolveu com a 

                                                           
1 Professor do curso de licenciatura em Geografia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
campus Sorocaba – São Paulo/Brasil. 



2 

 

financeirização da economia e a volatilidade dos mercados, a incontrolabilidade do 
capital (MÉSZÁROS, 2002) se apresenta de forma totalizante e as crises mais 
constantes. 
 Na perspectiva de resposta à essa situação, o sistema do capital através de seus 
representantes, (os Estados nacionais, as grandes empresas transnacionais,  grandes 
corporações financeiras etc) apresentou ao longo do século passado, mecanismos para 
que a produção de mercadorias se mantivesse assim como as taxas médias de lucro 
ficassem nos patamares necessários, ficando os efeitos das crises  menos intensos para 
si e transferindo para os que produzem a riqueza material, os trabalhadores2, seus 
efeitos.  
 O principal mecanismo construído para a continuidade da produção de 
mercadorias, numa conjuntura cada vez mais constante de crises, foi a mudança do 
modelo de produção, mudanças da concepção do fazer, na forma do fazer e na 
construção da necessidade de um outro sujeito desse fazer, o que se passou a conhecer 
como acumulação flexível.  
 Se o século XX iniciou-se com o modelo taylorista/fordista, característico pela 
extrema divisão social do trabalho, controle sistemático do tempo de produção e baixa 
formação técnica e total alienação desse processo por parte dos trabalhadores, o pós-
guerra (a partir do final dos anos de 1940) demonstrou seu desgaste diante de quadros 
recessivos cada vez maiores.  
 As políticas sociais dos países do centro do capital (bem estar social) passaram a 
ser cada vez mais onerosas para os estados nacionais (entre as décadas de 1950 e 1980) 
e, mesmo o receio do avanço “comunista” não fez frear as mudanças que o sistema do 
capital necessitava para se manter vigente.  
 Dentre os modelos de acumulação flexível, o mais eficiente foi o modelo 
toyotista, que tem como principais características: 
 
1. Mecanização flexível em dinâmica oposta a rígida automação fordista decorrente da 
inexistência de escalas que viabilizassem a rigidez. A mecanização flexível reside em 
produzir somente o necessário, sendo flexível à demanda de mercado;  
2. Processo de multifuncionalização da mão-de-obra, uma vez que por se basear na 
mecanização flexível, sua mão-de-obra não pode ser especializada em funções únicas e 
restritas como a fordista;  
3. Implantação de sistemas de controle de qualidade total, em todos os pontos do 
processo produtivo e não através do controle de amostras, como no fordismo;  
4. Sistema just-in-time, que visa envolver a produção como um todo, tendo como 
objetivo produzir o necessário, na quantidade necessária e no momento necessário;  
5. Personificação dos produtos de acordo com o gosto do cliente;  
6. Controle visual, com responsáveis em supervisionar as etapas produtivas.  
 
 O toyotismo criou ao menos, duas dimensões importantes nessa reconfiguração 
da produção capitalista, as mudanças propriamente ditas, dos processos produtivos 
(células de produção em contrapartida às linhas de produções taylorista/fordista) e a 
necessidade do desenvolvimento cognitivo dos sujeitos do fazer (os trabalhadores) 
numa perspectiva de habilidades, tanto cognitivas quanto comportamentais. 
 Assim, para Alves (2007) o toyotismo trata-se de: 
                                                           
2 “No que tange aos trabalhadores, passou-se a eliminar sistematicamente as regulamentações protetoras 
de direitos básicos, responsabilizando-as pelo engessamento dos mercados de trabalho, pela elevação dos 
custos de produção e subsequente diminuição da competitividade empresarial” (PINTO, 2013, p. 48) 
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[...] um estágio superior de racionalização do trabalho que não rompe, a rigor, 
com a lógica do taylorismo e fordismo. No campo da gestão da força de 
trabalho, o toyotismo realiza um salto qualitativo na “captura” da subjetividade 
do trabalho pelo capital, se distinguindo do taylorismo e fordismo por promover 
uma via original de racionalização do trabalho; desenvolvendo, sob novas 
condições sócio-históricas (e tecnológicas), as determinações presentes nas 
formas tayloristas e fordistas, principalmente no que diz respeito à racionalidade 
tecnológica. Poderíamos até afirmar que o toyotismo é o modo de organização 
do trabalho e da produção capitalista adequado à era das novas máquinas da 
automação flexível, que constituem uma nova base técnica para o sistema do 
capital, e da crise estrutural de superprodução, com seus mercados restritos. 
(ALVES, 2007, p. 246-247). 

 Essas novas exigências na forma do produzir toyotista tendem a ter reflexos na 
formação dos profissionais que estarão na produção. Logo, tais exigências tenderão a 
aparecer nas atividades organizadas pelas escolas (sobretudo em seus currículos), não só 
as de formação técnica e profissional, mas também nas escolas de formação do ensino 
regular (fundamental e médio). Nessa mesma obra, Alves (2007) apresenta um quadro 
sobre as “novas qualificações do trabalho: 

 
Novos conhecimentos práticos e 

teóricos 
 

 
Capacidade de abstração, 
decisão e comunicação. 

 
Qualidades relativas à 

responsabilidade, atenção e 
interesse pelo trabalho. 

         HABILIDADES COGNITIVAS        HABILIDADES COMPORTAMENTAIS 
Fonte: ALVES, 2007, p. 249.  
 
 Esse é um elemento central de análise neste trabalho, as necessidades do sistema 
do capital em se metabolizar (transfigurar-se de uma coisa para outra coisa) para 
continuar a existir e, nesse processo, existir na sua plenitude (produzindo mais valia e 
taxas médias de lucro) construiu um novo modelo de acumulação flexível, com a 
instauração no sistema produtivo do modelo toyotista e, ao mesmo tempo, modificou ou 
deslocou o sujeito da ação do trabalho, o trabalhador, dando-lhe a necessidade de 
desenvolver, no bojo do sistema produtivo, habilidades e competências que antes, não 
se apresentavam.  
 Surgiram os trabalhadores polivalentes e multifuncionais e que, além das 
funções que exerceriam no processo produtivo, desenvolveriam capacidades subjetivas, 
inerentes ao ser humano, mas que antes eram manietadas pelo sistema do capital. Agora, 
tais capacidades serão incentivadas a aparecerem, ou ainda, serão necessárias, para que 
o sistema produtivo se instaure, ainda que numa perspectiva de “captura da 
subjetividade do trabalhador” (ALVES, 2007).  
 Sem aprofundar muito essa questão, podemos dizer que o trabalhador 
taylorista/fordista é diferente do trabalhador toyotista, sobretudo nessa questão da 
emersão da subjetividade e das capacidades de polivalência. Esse elemento poderia ser 
destacado numa perspectiva positiva já que as potencialidades dos trabalhadores 
estariam sendo levadas em consideração e sua formação seria mais total (tanto técnica, 
quanto humana), e onde se exigiriam desses a “iniciativa, equilíbrio, acessibilidade e 
facilidade no trabalho em equipe e, sobretudo, responsabilidade para com os 
compromissos da empresa” (PINTO, 2013, p. 80).  
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 Porém o sistema toyotista foi incorporado pelo sistema do capital num momento 
de profundas e constantes crises econômicas, não para catapultar a subjetividade e 
potencialidade do trabalhador (no sentido da omnilateralidade3) , mas, ao contrário, para 
cortar postos de trabalho capturando essa subjetividade, fazendo dela, um elemento de 
“empregabilidade”.  
 Esse conceito tem sido muito discutido por autores (ALVES, 2007; HIRATA, 
1997; TREVISAN, 2000 dentre outros) que tratam do mundo do trabalho, da sociologia 
da educação e também por estudiosos do currículo, uma vez que, como veremos mais 
adiante, as reformas educacionais tiveram e ainda têm uma relação estreita com as 
necessidades do sistema do capital em se manter. 
 Ficaremos com a seguinte definição, “empregabilidade poderia ser definida 
como a probabilidade de saída do desemprego ou, formulada de maneira positiva, como 
capacidade de obter um emprego” (HIRATA, 1997, p. 33).  
 Ou seja, o novo modelo de acumulação flexível, transformou o trabalhador no 
principal elemento de empregabilidade. Dito de outra forma, a responsabilidade pelo 
emprego ou desemprego estaria, por essa lógica constituída pelo sistema do capital, nas 
mãos dos trabalhadores.  
 Assim, duas questões estariam sendo “atacadas”  de uma única vez, a resposta às 
crises cíclicas do sistema e sua “incontrolabilidade sistêmica” (MÉSZÁROS, 2002) e, 
ao mesmo tempo, a “imprevisibilidade de mensuração da mais-valia” (PINTO, 2013) já 
que o controle e captura da subjetividade do trabalhador daria ao empregador maiores 
chances de organizar o processo produtivo.  
 Deste ponto de vista, surgem, no final da década de 1970, as políticas neoliberais 
que vão assimilar o modelo de acumulação flexível, a reestruturação produtiva e 
combater a ação dos estados sobre as economias, numa perspectiva de retirar 
investimentos nos serviços sociais, entre eles a educação.  
 
O NEOLIBERALISMO E AS REFORMAS EDUCACIONAIS 
 
 Neoliberalismo pode ser entendido como uma doutrina econômica que se 
caracteriza por um conjunto de medidas de cunho econômico, social, político e jurídico 
que vários países adotaram, sobretudo a partir das experiências vividas nos EUA 
(governo Reagan 1981-1989) e Inglaterra (governo Thatcher 1979-1990), que tiveram 
(e têm ainda, pois tais políticas estão em pleno funcionamento) como principal objetivo 
retirar o papel do Estado nacional na economia, deixando o mercado regulá-la.  
 Como característica dessa doutrina econômica temos as privatizações de 
empresas públicas, as desregulamentações de leis sociais (como as leis trabalhistas por 
exemplo), a maximização do livre comércio e o incentivo do papel do setor privado. 
 O neoliberalismo é uma das facetas da reestruturação produtiva, no que diz 
respeito aos regimes de governo e suas políticas sociais e econômicas.  
 Na Inglaterra, por exemplo, a situação de desgaste da política de bem estar social 
e o aumento do desemprego, produziu uma série de medidas que, no bojo dessa 
reconfiguração do sistema do capital, criou politicas de ataques aos direitos dos 
trabalhadores. Ao mesmo tempo que, cada vez mais, alimentava o conceito de 
empregabilidade entre a juventude.  

                                                           
3 Omnilateralidade  se refere à formação humana oposta à formação unilateral provocada pelo trabalho 
alienado, pela divisão social do trabalho, pelas relações burguesas parciais, limitadas e perniciosas. 
Conceito presente na obra de Marx.  
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 Nesse sentido, o sistema educacional britânico foi muito atingido, criando-se 
projetos e propostas que vinculavam essas ideias: trabalhador multifuncional, educação 
privada, interesses das empresas, fim do desemprego (com a precarização crescente). 
 Assim, “desde o começo dos anos de 1980 essa relação foi pensada a partir do 
conceito de ponte entre as necessidades da empresa e o que a escola deveria oferecer” 
(TREVISAN, 2000, p. 22, grifo do autor).  
 A relação estabelecida foi direta, se as empresas precisavam de “novos 
trabalhadores”, que fossem multifuncionais e polivalentes, que demonstrassem 
equilíbrio e facilidade em trabalharem em equipes e, sobretudo, compromisso e 
responsabilidade com elas, a escola deveria formar esses novos trabalhadores e, para 
isso, precisaria ela também ser reformulada.  
 A escola assumiu para si, uma tarefa que serviria, sobremaneira, à esfera 
produtiva, de formar esse novo trabalhador. Para isso, os currículos escolares passaram 
a ser modificados na perspectiva de acompanharem as “evoluções tecnológicas”.  
 Uma das palavras-chave das reformas neoliberais foi “flexibilidade” (a mesma 
flexibilidade exigida agora na produção toyotista), flexibilizaram os direitos, os 
conceitos, os currículos escolares.  
 Nos currículos escolares, foram resgatados então os conceitos de habilidades e 
competências (regra geral em praticamente todas as reformas educacionais pelo 
mundo). Foram resgatados, pois na década de 1960, na própria Inglaterra, um 
movimento conhecido como nova sociologia da educação (NSE) já os discutia.4 Um 
relatório do governo britânico afirmou que, “...a educação não estava transmitindo aos 
estudantes as habilidades relevantes, conhecimentos e atitudes necessárias para uma 
economia bem sucedida” (TREVISAN, 2000, p. 197).  
 No Brasil e nos países da periferia do capital, não foi diferente, ainda que tais 
medidas passassem a ser aplicadas uma década após, sobretudo a partir das premissas 
do consenso de Washington de 1989. 5 
 Mas em 1990 na Tailândia, foi organizada a “Conferência mundial de educação 
para todos”, que propôs um receituário aos países (em sua maioria da periferia do 
capital), para que enquadrassem seus gastos e as ações da educação, entre elas a 
organização dos tempos e espaços escolares, formação e avaliação dos professores e 
alunos, organização curricular das redes de ensino, racionalização dos gastos públicos 
com educação, bem como promover a erradicação do analfabetismo, da evasão escolar e 
aumentar o acesso e permanência nas escolas. 
 No Brasil essa conferência resultou no “Plano decenal de educação para todos 
(1993-2003)” que absorveu o receituário da conferência de Jontien enquadrando a 
educação no país dentro de uma lógica de reformas estruturais relacionadas às 
mudanças ligadas à reestruturação produtiva.       
 Dentre essas mudanças sugeridas, foram resgatados os conceitos de 
competências e habilidades, vinculando-os de forma mais articulada, às novas formas 
de produzir no sistema do capital, ou seja, seriam atributos destacados na escolarização 
                                                           
4 Para Bernstein (2003) “competências”, por exemplo, já eram modelos de educação na década de 1960, 
sobretudo nos Estados Unidos. Para esse autor esse conceito está presente na psicologia de Jean Piaget, na 
linguística de Noam Chomsky e na antropologia de Claude Lévi-Strauss.    
5 Uma reunião organizada na cidade de Washington (EUA) entre o FMI, BID, Banco Mundial, com a 
finalidade de construir um “receituário” neoliberal sobretudo para os países da periferia do capital que 
incluía, entre outras coisas, disciplina fiscal, liberalização comercial, privatizações e a desregulação de 
direitos sociais.. No Brasil, em 1990, a FIESP (federação das indústrias de São Paulo) publicou um 
relatório intitulado “Livro para crescer – proposta para um Brasil moderno”, deixando claro sua adesão ao 
consenso.  
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da educação básica, e serviriam também de base para o desenvolvimento humano do 
educando.  

Ao aproximar o processo de aprendizagem ao chamado “mundo do trabalho” 
como objetivo da escolarização, o plano decenal corroborou com as premissas indicadas 
no encontro de Jontien de criar “padrões” de aprendizagem escolares a serem 
alcançados, a partir da reestruturação produtiva.   

Dito de outra forma, as modificações no mundo do trabalho levariam à 
necessidade de um novo trabalhador. Um novo trabalhador mais apto, mais interativo, 
multifuncional e polivalente, atento às necessidades do mundo e que agregasse 
elementos (as competências e habilidades) que o “velho” trabalhador não fazia, pois 
estava vinculado a um fazer diferente do modelo imposto pela reestruturação produtiva. 
 Foi justamente no bojo dessas mudanças estruturais  que surgiram, em 1998, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais.  
 
O PCN COMO CURRÍCULO OFICIAL DO BRASIL 
 
 Os Parâmetros Curriculares Nacionais, são produto de uma reforma estrutural na 
educação brasileira, sobretudo a partir do início da década de 1990, constituindo-se um 
currículo oficial do Estado brasileiro. 
 Dessa reforma surgiram, dentre outras bases legais, a nova Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB, lei 9394/96), as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para as 
disciplinas de referência e as modalidades de ensino (ensino fundamental e médio – 
regulares, educação de jovens e adultos – EJA, educação especial, educação indígena, 
ensino médio) e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental I, 
fundamental II e o ensino médio.   
 O PCN então elege a concepção de aprender a aprender 6como o mote e “carro 
chefe” de sua propositura, constituindo-se como pilar estrutural das concepções 
curriculares que vão dominar a cena educacional no Brasil a partir daí. Propositura que 
reafirma um processo de aprendizagem individualista, instrumental e competitivo.  
 Para Saviani (2008), numa crítica a essa concepção do aprender a aprender, o 
“importante é aprender a aprender, isto é, aprender a estudar, a buscar conhecimentos, a 
lidar com as situações novas. E o papel do professor deixa de ser daquele que ensina 
para ser o de auxiliar o aluno em seu próprio processo de aprendizagem” (SAVIANI, 
2008, p. 431).  
 A concepção de aprender a aprender presente no PCN se relaciona como 
elemento de ligação, entre uma “nova” concepção de aprendizagem e as necessidades 
exigidas pela nova forma da produção do sistema do capital. Ou seja, tal concepção 

                                                           
6 Esse conceito de aprender a aprender, foi desenvolvido num relatório feito pela UNESCO em 1996 
construído por uma comissão internacional que preparou o material com a chancela de “Educação para o 
século XXI”. Foi organizado pelo presidente dessa comissão, Jacques Delors (que fora ministro de 
finanças da França entre 1981 e 1985 e presidente da comissão europeia entre 1985 e 1995). O centro dele 
é a vinculação que faz entre a escolarização e o emprego (numa relação de causa e efeito) onde, mesmo 
num período de crises econômicas (onde ocorre o aumento do desemprego) e de reestruturação produtiva 
(diminuição da necessidade de postos de trabalho através da multifuncionalidade), ela (a escolarização) 
levaria à conquista de um emprego. É nessa relação entre a escolarização e o emprego, que o relatório 
apresenta e defende o conceito aprender a aprender. Tal conceito, na verdade seria a reunião de outros 
quatro conceitos ou concepções em educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 
juntos e aprender a ser. No Brasil esse relatório transformou-se num livro, cujo título ficou “Educação, 
um tesouro a descobrir”, publicado em 1996 pela editora Vozes.  
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conformaria uma adaptabilidade que o mercado capitalista exigiria dos sujeitos 
(trabalhadores), nesse novo momento, de reestruturação produtiva7.  
 A concepção de aprender a aprender caracteriza-se como uma forma do sistema 
do capital transmitir, via currículo, procedimentos escolares, concepções, 
comportamentos, competências para que os alunos possam melhor aceitar as novas 
formas de produzir que necessitarão de pessoas mais capacitadas em serem 
“multifuncionais”.  
 Além disso, tal concepção elege o como aprender como principal, 
secundarizando o que aprender.  
 Essa relação de secundarização entre o que aprender e o como aprender é 
importante na análise porque o PCN também segue essa lógica. É visível e destacado no 
documento que a defesa das formas de aprender, baseadas em habilidades e 
competências dos alunos, são fundamentais e primeiras ao passo que os conteúdos das 
disciplinas de referência, como a Geografia por exemplo, vêm em segundo plano, visto 
que o central nessa proposta de currículo, em consonância com a conjuntura econômica 
em que ele está inserido, são as proposições das agências internacionais (as mesmas que 
financiaram o encontro em Jontien)  e a adaptabilidade dos sujeitos. 
 Por isso tem razão Duarte (2004) quando afirma ser a noção de constante 
adaptação a um mundo que passa por rápidas e intensas mudanças, central na maioria 
dos ideários pedagógicos contemporâneos, além de estar na base de sustentação da 
concepção do aprender a aprender.  
 Para esse autor: 
 

“...o lema aprender a aprender desempenha um 
importante papel na adequação do discurso pedagógico 
contemporâneo às necessidades do processo de 
mundialização do capitalismo, pela sua interna 
vinculação à categoria de adaptação que ocupa lugar de 
destaque tanto no discurso político-econômico 
neoliberal como nas teorias epistemológicas, 
psicológicas e pedagógicas de cunho construtivista” 
(DUARTE, 2004, p. 56 – grifo do autor)  

 
 Podemos dizer que, do ponto de vista conceitual, o PCN cumpre esse papel 
como currículo oficial do Estado brasileiro, apresenta como estrutura um destaque ao 
como fazer o que o caracteriza como um currículo por competências, e que as 
disciplinas de referência constituem uma segunda parte do documento, secundarizada.  
 Outra perspectiva conceitual dessa proposta curricular é sua capacidade de se 
constituir num currículo integrado, onde as competências teriam a função de 
integralização dos vários currículos (das disciplinas de referência).  
 Aquilo que parece bastante progressista, do ponto de vista de uma proposta de 
aprendizado global, amplo e inter-relacionado com aspectos contextuais da vida dos 

                                                           
7 Importante dizer que nessa situação de reestruturação produtiva, muitos autores trabalham a ideia de um 
“novo paradigma produtivo” imposto para a produção do sistema do capital. Segundo Perez (2000), a 
transição do padrão tecnológico (ou novo paradigma produtivo) ocorre há cinquenta ou sessenta anos e 
afirma, “A medida que se vai reconhecendo a obsolescência do modelo tradicional e a superioridade da 
moderna organização em redes flexíveis, as diversas instituições irão adotando, uma atrás da outra, e 
adaptando-se às suas especificidades. Assim se propaga um paradigma” (PEREZ, 2000, p.35).  
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alunos, revela uma proposta que vincula o aprendizado a uma demanda de mercado da 
sociedade do capital. Segundo Lopes: 
 

Em direção oposta a outras propostas de currículo integrado, 
diretamente associadas a enfoques questionadores das teorias da 
eficiência social, como por exemplo as teorizações de Dewey 
ou da perspectiva crítica de currículo, a integração em pauta no 
currículo por competências não tem por objetivo o 
questionamento mais profundo das concepções de 
conhecimento dominantes. Ao contrário, a integração contribui 
para favorecer processos de inserção social e de aceitação do 
modelo social vigente. (LOPES, 2001, p. 6) 

  
 Assim, a perspectiva integradora do currículo por competência mostra-se como 
potencial produtora e reprodutora de novas formas de entendimento e inserção teórica 
no/sobre o mundo, mas de caráter mais conservador (de conservação), por atender 
especificamente aos interesses do mercado e não, necessariamente, aos anseios que os 
alunos necessitariam na relação ensino-aprendizagem. Perdem, portanto, seu caráter 
crítico.  
 
 
O PCN DE GEOGRAFIA 
 
 No caso da Geografia o PCN apresenta uma crítica explícita à uma abordagem 
positivista ou marxista dessa ciência e sugere uma abordagem fenomenológica. 
 Diz o documento: 
 

Tanto a Geografia Tradicional como a Geografia Marxista militante 
negligenciaram a dimensão sensível de perceber o mundo: o 
cientificismo positivista da Geografia Tradicional, por negar ao 
homem a possibilidade de um conhecimento que passasse pela 
subjetividade do imaginário; o marxismo ortodoxo e militante do 
professor, por tachar de idealismo alienante qualquer explicação 
subjetiva e afetiva da relação da sociedade com a natureza que não 
priorizasse a luta de classes. (PCNs, 1998, p. 22). 

 
 Trata-se de um elemento de ligação entre as concepções político pedagógicas 
dessa proposta curricular e uma concepção que privilegia o individualismo e o 
subjetivismo na leitura de mundo, cabendo à Geografia uma abordagem do 
“imaginário”. Para o documento “falar do imaginário em Geografia é procurar 
compreender os espaços subjetivos, os mapas mentais que se constroem para orientar as 
pessoas no mundo” (PCN, 1998, p.23).   
 Nesse sentido, o documento procura defender uma postura interpretativa da 
Geografia que não seja a partir de uma abordagem crítica, ou do que passou a se 
considerar como um movimento crítico ou, de forma mais direta, uma Geografia 
Crítica.  
 A abordagem fenomenológica se distancia de uma abordagem crítica justamente 
num dos principais aspectos do processo de ensino-aprendizagem, que é uma leitura de 
totalidade do mundo diante dos fenômenos apresentados. 
 Assim, enquanto a Geografia Crítica, com pressupostos dialéticos (de matriz 
marxista), analisa os fenômenos e acontecimentos a partir dos elementos de contradição 
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social das relações, inserindo os sujeitos sociais (coletivos, portanto) nessa análise, 
buscando construí-la do particular ao geral, e retornando ao particular, produzindo 
sínteses cuja ideia de totalidade se apresente, a abordagem fenomenológica utiliza-se de 
pressupostos subjetivistas, uma espécie de psiquismo de leitura do real, onde a leitura de 
totalidade fica impossibilitada. 
 Assim: 
 

Uma abordagem fenomenológica de leitura do real retira o 
caráter coletivo e totalizante dessa leitura, impossibilitando que 
o aluno possa “enxergar” sua realidade de forma a constituir um 
nexo entre o “particular”, sua situação real, o lugar onde vive, 
as condições a que está submetido (ele sua família, seus 
vizinhos), as condições concretas de vida, a estruturação do 
bairro onde mora (rede de coleta de lixo, asfaltamento, rede de 
saneamento básico, circulação de coletivos, áreas para práticas 
desportivas, áreas de lazer), a presença de desempregados, a 
organização de sua escola (constituição física, quantidade de 
professores, quantidade aulas) e o “geral” as condições de vida 
das pessoas da cidade, a estruturação dos bairros (saber se todos 
têm a mesmas formas), a produção econômica no Estado onde 
vive, o número de empregados e desempregados no país, a 
política econômica e os investimentos na educação, transporte, 
saúde, habitação. (SOARES, pp. 159/160, 2012).  

 
 Enfim, a abordagem fenomenológica tende a circunscrever o real, a uma 
interpretação individual, a partir das experiências vividas, não que não sejam 
verdadeiras, mas que partem de uma premissa subjetivista.  

Quando, portanto, a Geografia Crítica influencia o ensino escolar, procura 
apresentar elementos de análise onde o espaço geográfico não é fruto de contingências 
“naturais” ou de leituras subjetivas da realidade, mas das relações sociais e de produção 
concretas e históricas de uma dada sociedade. 
 Ao contrário, a abordagem fenomenológica, se ela não se caracteriza por um 
psiquismo da leitura da realidade, o grau de subjetividade (por exemplo, das 
experiências de vida diferenciada de cada um dos alunos) é muito grande. A capacidade 
crítica tende a ficar relativizada e, com ela, sua leitura. 
 Segundo Dartigues (2008): 
  

[...] poderá um conceito lógico ou matemático, como um número, 
se reduzir à operação mental que o constituiu, por exemplo, à 
numeração? E se ele não reduz a isto, não será o estudo da 
operação mental mais que uma simples descrição do psiquismo? 
Um ultrapassamento da psicologia descritiva de Brentano se 
verifica necessário e é este ultrapassamento que Husserl realizará 
sob o nome de fenomenologia. (DARTIGUES, 2008, p. 16 – grifo 
do autor).    

 
 Ou seja, a fenomenologia enquanto método de investigação quer diferenciar-se 
da psicologia na medida em que quer estudar um fenômeno sem confundi-lo com suas 
causas exteriores. Mas seu caráter subjetivo e individual de abordagem prevalece.   
 Assim: 
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O que Husserl quer sobretudo rejeitar é o naturalismo dessas 
ciências [psicologia] que não tendo destacado a especificidade de 
seu objeto e tratando-se como se tratasse de um objeto físico, 
confundem a descoberta das causas exteriores de um fenômeno 
com a natureza própria deste fenômeno. (DARTIGUES, 2008, p. 
17) 

 
 
 Uma abordagem fenomenológica de leitura do real tende a impossibilitar que o 
aluno possa “enxergar” sua realidade de forma a constituir um nexo entre o “particular”, 
sua situação real, o lugar onde vive, as condições a que está submetido, as condições 
concretas de vida, a estruturação do bairro onde mora (rede de coleta de lixo, 
asfaltamento, rede de saneamento básico, circulação de coletivos, áreas para práticas 
desportivas, áreas de lazer), a presença de desempregados, a organização de sua escola 
(constituição física, quantidade de professores, quantidade aulas) e o “geral” as 
condições de vida das pessoas da cidade, a estruturação dos bairros (saber se todos têm 
a mesmas formas), a produção econômica no Estado onde vive, o número de empregos 
e desempregados no país, a política econômica e os investimentos na educação, 
transporte, saúde, habitação etc.  
 Nesse sentido tem razão Oliveira (1999) ao salientar que, a abordagem 
fenomenológica em Geografia caracterizou o fato de seus autores, de forma consciente 
ou não, “revelarem sua adesão a uma ideologia capitalista individualista” (OLIVEIRA, 
1999, p.55). 

Quando o documento afirma que as chamadas “mudanças tecnológicas [...] 
quando analisadas do ponto de vista da globalização da economia, imprimem novos 
sistemas organizacionais ao trabalho” (PCN, 1998, p.48) reconhece tais mudanças nas 
formas de produzir, mas, ao propor uma análise nos marcos da fenomenologia, não 
permite uma visão de conjunto e de todo dessas mudanças, inserindo os sujeitos como 
peças constituintes delas, mas sem protagonizarem as ações. 

Não permite a análise que, dentro da lógica da reestruturação produtiva lançada 
pelos donos dos meios de produção do sistema do capital, o processo histórico de 
desenvolvimento de forças produtivas, via educação, procura consolidar um “novo 
trabalhador” apto, multifuncional e adaptado. Um processo que, dependendo desses 
detentores dos meios de produção, se “naturaliza” nas escolas, cabendo aos indivíduos 
apenas se adaptarem às novas realidades dessa produção. 

Por tudo isso, o PCN de Geografia, ao privilegiar uma abordagem 
fenomenológica de entendimento dessa ciência, se identifica, contribui e corrobora com 
as premissas desse novo modelo de acumulação flexível,  toyotista, que quer imprimir 
via competências, sua lógica prática e discursiva  nas aulas das escolas brasileiras.   
      
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A grave crise econômica que o mundo viveu a partir de 2008 (cujas 
consequências a classe trabalhadora sofre até hoje) só veio demonstrar o caráter 
incontrolável do sistema do capital.  
 A resposta a tais crises, também vimos, como o aumento das políticas 
neoliberais tais como a crescente desregulamentação de leis trabalhistas, o aumento do 
desemprego, reformas estruturais nos estados nacionais (previdenciária, trabalhista, 
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educacional) e aumento da pobreza (enquanto os mais ricos tornam-se cada vez mais 
ricos) além da insolvência de estados nacionais inteiros (como foi o caso da Grécia) e de 
crises agudas em tantos outros (EUA, Espanha, Itália, Rússia, Japão).   
 No que diz respeito à educação de um modo geral, vimos operar um movimento 
em dois sentidos.  

De um lado a própria existência da escola, enquanto instituição do sistema do 
capital passou a ser modificada estruturalmente, com fechamento de unidades (rede 
física) e privatizações. Ao mesmo tempo operaram-se mudanças significativas no seu 
funcionamento, como a superlotação das salas, medidas administrativas de cunho 
empresarial e o crescente controle na aplicação de recursos financeiros. 

O Brasil, por exemplo, quando da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) em 1996, permitiu que a organização dos tempos e espaços escolares 
se desse de várias formas, “flexibilizando” essa organização. Optou-se pela “progressão 
continuada”8, um artifício pedagógico extremamente progressista mas que, sob a 
conjuntura neoliberal (sem as condições necessárias para a sua realização como, por 
exemplo, um número de alunos por sala que permitisse sua consecução) transformou-se 
apenas na regularização entre idade e ano letivo. Assim, além de não gastar duas vezes 
com o mesmo aluno (sim, porque nessa lógica, a educação não é investimento em 
pessoas, é custo!), os dados do governo passaram a apresentar melhores índices de 
reprovação e evasão escolar.  

Desse modo, os índices de escolarização que a educação brasileira apresenta são, 
em certa medida, maquiados por dispositivos de gestão e burocráticos que pouco ou 
nada dialogam com processos de aprendizagem. 

Por outro lado, em seu interior, os instrumentos de viabilização desses processos 
de aprendizagem também sofreram mudanças muito significativas. O exemplo principal 
foi justamente o surgimento do currículo nacional, o PCN. Ainda que tratemos dele 
como currículo prescrito, ou seja, sua existência não pré-determina necessariamente 
todos os processos de ensino e aprendizagem das escolas de ensino básico no país, 
normatizando-os, seu efeito nessas mesmas escolas é latente. 

O PCN normatizou nas escolas e entre os professores, que a escolarização “nova 
e moderna” deveria ser o emergir das competências e habilidades dos seus alunos, numa 
perspectiva de atender as novas demandas de um mundo globalizado, neoliberal e 
menos coletivo. 

Com o PCN de Geografia a relação é a mesma, pois o ponto de encontro entre a 
reestruturação produtiva, as políticas neoliberais e o currículo de Geografia contido 
nele, é justamente a opção filosófica pela fenomenologia.   
     Podemos afirmar que, o PCN como currículo oficial no Brasil não tem permitido 
uma visão e leitura de totalidade por parte de alunos e professores e, nesse sentido, não 
representa os anseios que a sociedade brasileira tem, de ver a educação como mola 
propulsora das potencialidades humanas.  
 
 
 
 
 
                                                           
8 Progressão continuada é uma das formas básicas de ensino nas escolas fundamentais que pressupõe 
que o estudante deve obter as competências e habilidades em um ciclo, que é mais longo que um ano 
ou uma série. Nesse sistema de ciclos, não está previsto a reprovação, mas a recuperação, por aulas 
de reforço. 
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