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A preocupação com a formação do cidadão relaciona-se com a semeadura e assimilação de valores para as construções individuais e coletivas do homem desde que a ação educativa passou a ser uma prática social pública, explícita e idealizada. 
A formação ética sempre foi uma preocupação presente na construção da cidadania, assim como a designação desta formação esteve constantemente relacionada à ação educativa.
Em nossa sociedade, o sentido de cidadania e a função da escola estão relacionados ao modelo antropológico kantiano, fortemente marcado pela razão e destituído de psiquê. Neste modelo, o homem é um ser que precisa ser “educado” para a racionalidade. Portanto, a educação deve ter em vista a construção de um ser virtuoso que possa bastar-se a si mesmo e contribuir para a sociedade.
Nesta perspectiva, o desenvolvimento da razão possibilita a aquisição da autonomia moral. Isso significa que, para que o indivíduo possa deliberar sobre si mesmo e para o bem da sociedade, precisa conhecer e apreender os valores e costumes de sua sociedade. Formar-se-iam, assim, as virtudes, através dos processos individualizados e formais . 
Se os saberes, valores, normas e costumes criados em cada sociedade para que ela se institua dão o sentido ao qual a coletividade instituída pode remeter-se para se manter e se perpetuar, falar em caracterizar as funções da educação na atualidade nos remete à associação desta função com a formação do cidadão nesta e para esta coletividade. 
Parte das funções educativas, anteriormente exercidas pelas famílias, tem sido, gradualmente, transferidas para as instituições escolares. A tendência do progressivo aumento da responsabilidade da escola e dos professores na formação dos valores da sociedade fica ainda mais evidente nas atuais propostas curriculares oficiais. No documento Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental (1997) do Ministério da Educação há capítulos destinados especificamente à formação ética e moral dos indivíduos. A formação ética tem, ainda, um volume exclusivo dedicado aos seus conceitos e questões, que “devem”, segundo o documento, integrar “as áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas” (p.36).
Porém, ante à falência dos valores que delineiam a organização e os fins da comunidade, socializar os indivíduos a partir de uma representação de sociedade que de fato não se realiza, constitui-se numa tarefa, senão utópica, ao menos enigmática.
Se tomarmos a discussão sobre a presença do ensinamento ético no currículo das escolas, representado nos PCNs(MEC, 1997) como um “tema transversal”, sob a interrogação a respeito das formas e dos responsáveis por este ensinamento poderemos ponderar que a proposta se estabelece sobre um entendimento de que a virtude pode ser formalmente ensinada. Isto porque o documento reflete uma preocupação com a transmissão de valores por uma via muito mais formal do que prática, sugerindo que os temas devem fazer parte das áreas e conteúdos convencionais e a eles se incorporarem. Ao entender que o simples fato de conhecer o certo é suficiente para agir virtuosamente, os PCNs desconsideram que, para esta ação, é necessária uma disposição que se constrói na prática por um processo de apropriação voluntária.
Este movimento de formalização Explicitando a relação entre os processos acontecidos na sociedade moderna e a situação do currículo escolar, Alves (1999) refere-se à “fragmentação do conhecimento  que recebeu , na ciência e na escola o nome de divisão disciplinar”( pág. 83) dos processos de apreensão dos valores e costumes reflete uma concernência aos processos que na modernidade legitimaram certos saberes e certas formas de produzir conhecimento.
A idéia de que a educação tudo pode e que, por sua via, tudo se realiza não é prerrogativa desta ou daquela lei nem muito menos da sociedade brasileira contemporânea. Na modernidade, a escola absorveu funções anteriormente destinadas ao conjunto dos cidadãos.  Não que a escola não possa ser considerada como um instrumento de construção da cidadania, e por isso também presente na construção de valores de uma sociedade, mas não podemos exigir que ela garanta, sozinha, que a cidadania seja exercida.
Imputando a responsabilidade deste ensinamento aos professores, a escola passa a ser responsável por realizar a impossível tarefa de socializar a criança para valores, que, em prática, não encontramos na sociedade Refletindo sobre os propósitos da educação chilena para o país e para sua juventude, Maturana(1998), aborda a problemática de uma reflexão que necessita levar em conta, “no viver cotidiano, o projeto do país no qual estão inseridas nossas reflexões sobre educação” (p.12). Desobriga-se, assim, a sociedade, na figura de seus representantes, que curiosamente deliberaram tais leis, de responder por uma construção coletiva desses valores e costumes e de responder também por sua própria coerência. 
Nas bases da crise de valores que hoje presenciamos, está, sem dúvida, o sentido atribuído à prática da cidadania. Este esvaziamento relaciona-se, proporcionalmente, à redução do que é socialmente valorizado para o sentido único de poder acumular e desfrutar de bens privados. Isto contribuiu tanto para o esvaziamento da atividade política da sociedade como para o da prática de cidadania.
.Diante da crise de valores, que se tornaram insuficientes para dar suporte à vida na sociedade contemporânea, a preocupação com a formação do cidadão voltou a ocupar a esfera das decisões sobre políticas curriculares. Porém, este movimento está fundamentado na premissa de que a virtude pode ser formalmente ensinada.
Nesta perspectiva, podemos nos propor a buscar compreender o movimento que atribuiu, e continua a atribuir em graus cada vez mais crescentes de responsabilidade, a construção e assimilação de valores às exigências formais dos currículos escolares.
Partindo deste entendimento, fomos ao cotidiano das escolas procurar perceber como as instituições e seus professores têm se relacionado com estas exigências.
Uma das instituições pesquisadas foi uma escola particular, voltada para um público de classe média, que ainda traz em seu trabalho muitas características de uma visão tradicional de ensino, mas tem procurado tecer novos caminhos para sua prática pedagógica.
Por conta da orientação da coordenação para que a equipe adote os PCNs e os Referencias Curriculares para a Educação Infantil, as professoras da escola que pesquisamos têm fichados em seus cadernos de planos os pontos principais dos PCNs. Visando adequar-se às exigências oficiais, criaram o projeto “Revivendo valores”. Neste projeto busca-se contemplar a inclusão e a discussão dos valores que corroboram a “tomada de posição diante de problemas fundamentais e urgentes da vida social” (MEC-SEF, p. 33, 1997).
O que de fato ocorre na efetivação do projeto é uma reprodução de palavras e jargões que se pretendem auto-explicativos sem questionarem-se sobre os valores e as condutas já incorporados presentes nas posturas do dia a dia.
Embora ocorra uma pressão pela efetivação das propostas curriculares oficiais para que todos adeqüem seus passos à “música tocada” pelos que se elegeram “maestros” do currículo, esta afinação ao compasso não ocorre de forma passiva. As práticas e táticas (Certeau, 1994) adotadas e criadas para a utilização desses “produtos”, que são as propostas oficiais, burlam os objetivos intrínsecos a estes processos e levam a novas apropriações e construções de currículo no cotidiano das escolas. Isto porque as iniciativas oficiais adquirem outras formas no cotidiano escolar de acordo com o contexto de cada escola, apesar da padronização preconizada.

“Há uma saudável e necessária contaminação dessas propostas[oficiais] no momento em que elas entram em diálogo com a história, a cultura, as formas de inserção social daqueles que as implantam, nelas interferindo, transformando-as cotidiana cotidianamente no contexto da realidade vivida, sempre complexa e , portanto, irredutível aos seus elementos estruturais, planejáveis e reconhecíveis (Oliveira, 2000)”

 De fato, as leis não podem dar conta, no cotidiano, dos usos que se faz delas. Os professores são constantemente impelidos a absorver e prestar contas de novas leis, novas tendências, novas exigências do público ao qual se destinam e de tantas outras “atualizações” impostas, mesmo que implicitamente. Esta demanda, em grande parte, não se relaciona, ou mesmo considera, as especificidades e as necessidades próprias de cada instituição. Diante desta conjuntura, torna-se ainda mais necessário que as escolas elaborem uma proposta curricular própria, que possa suprir as necessidades específicas da escola. 
Na instituição estudada, como em muitas outras, já existe uma proposta curricular implícita no currículo em ação, pois, a escola  e profissionais que a formam encontram brechas e “entrecaminhos” para se adequar sem anularem a identidade do trabalho que constroem e reconstroem  em seu cotidiano.

“Muitas vezes esses indígenas[colonizados pelos espanhóis] usavam as leis, as práticas ou as representações que lhes eram impostas pela força ou pela sedução, para outros fins que não os dos conquistadores. Faziam com elas outras coisas: subvertiam-nas a partir de dentro – não rejeitando-as ou transformando-as(isto acontecia também), mas por cem maneiras de empregá-las a serviço de regras, costumes ou convicções estranhas à colonização da qual não podiam fugir.” (Certeau, 1994) 
	As práticas cotidianas dos sujeitos reais seguem regras próprias, diferentes da produção e do consumo oficiais, dando origem a novas maneiras de utilizar a ordem imposta. Essas práticas presentes também no cotidiano das escolas colaboram no processo de tessitura das alternativas e das reais possibilidades de se pensar e agir em currículo.
No processo de construção de um currículo é possível estabelecer um processo dinâmico de ação e reflexão, como uma prática social coletiva, fruto de debates e da consistência de propósitos que envolvem as perspectivas e as intenções sociais do conjunto de professores e alunos de cada instituição. Este movimento não se constitui num processo  harmônico, porém, os conflitos e contradições são necessários e desejáveis para a  legitimidade de um projeto que se pretenda coletivo e democrático, na construção de práticas curriculares reais. 
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