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Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 
(Cenpec) 

 

Projeto executivo de pesquisa 

 

Ensino fundamental 2 e currículos no Brasil: estruturação, implementação, 
uso e desafios 

 

Justificativa 

Ter o ensino fundamental 2 e suas propostas curriculares como objeto de pesquisa 

é relevante sob diferentes aspectos. Primeiramente, a revisão de literatura mostra 

que os anos finais do ensino fundamental (EF) não têm sido foco de muitos 

estudos no Brasil: as pesquisas têm abordado preferencialmente os anos iniciais e 

o ensino médio (DAVIS et al., 2012). 

Outro aspecto é a falta de continuidade entre os anos iniciais e finais do ensino 

fundamental. Até o início dos anos 1970, o nível que hoje corresponde ao ensino 

fundamental era dividido entre o primário (atuais 1º ao 5º ano do EF), etapa 

obrigatória, e o secundário (atuais 6º ao 9º ano do EF), acessado via exame de 

admissão. Com a lei 5.692, de 1971, o exame foi extinto e as duas etapas foram 

unificadas, formando o chamado 1º grau, que abarcava da 1ª a 8ª série. Tornado 

obrigatório, o 1º grau representou um avanço na democratização da educação 

pública brasileira. Com a mesma lei, o colegial, etapa subsequente ao ginásio, 

passou a denominar-se 2º grau. Davis et al. apontam que  

Apesar da Lei. 5.692/71 determinar que o Ensino de 1º 
grau constituía uma instituição escolar única e 
contínua de oito anos, essa meta nunca foi realizada: 
não se alcançaram nem a necessária integração 
curricular nem a almejada integração do Ginásio com 
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o Primário, que permaneceram realidades distintas. 
Essa descontinuidade retratava-se, nos anos 1980 e 
1990, na reprovação e evasão generalizada entre a 4ª 
e 5ª série. (DAVIS et al., 2012, p. 109)  

Na prática, a divisão estrutural no interior do ensino fundamental ainda persiste. 

Anos iniciais e finais contam com organizações muito díspares, como a existência 

de um professor de turma versus professores das diversas disciplinas, com distinta 

formação. A transição e a articulação entre os anos iniciais e finais são questões 

importantes que só mais recentemente começam a ser abordadas por políticas 

públicas.  

Na passagem do 5º para o 6º ano, os alunos 
vivenciam experiências novas no cotidiano da escola: 
aumento do número de docentes, interação com 
professores especialistas, com níveis de exigência 
distintos, demandas de maior responsabilidade, 
diferentes estilos de organização social e didática da 
aula etc., que configuram uma estrutura escolar mais 
próxima daquela empregada no Ensino Médio. De 
fato, o Ensino Fundamental II mantém – como no 
Médio – a presença de diferentes professores 
especialistas, que têm como meta ampliar a 
complexidade com que os conteúdos são abordados. 
Assim, o que a princípio é somente uma divisão 
operacional que define o segmento educacional 
obrigatório no país (Ensino Fundamental) pode ser um 
aspecto que colabora para ocultar as especificidades 
dos anos finais do Ensino Fundamental no atual 
cenário educacional. (DAVIS et al., 2012, p. 116)  

Em muitos municípios brasileiros o processo de municipalização do ensino 

fundamental prosseguiu apenas nos anos iniciais, permanecendo os anos finais 

sob responsabilidade dos estados, o que contribui para a separação mencionada. 

Dados do Inep mostram que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb) tem crescido em ritmo maior nos anos iniciais do ensino fundamental do que 

nos anos finais e no ensino médio. Nos anos iniciais, o padrão de crescimento total 
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do País entre cada ano de cálculo do índice (2005, 2007, 2009 e 2011) tem sido 

de quatro pontos (3,8; 4,2; 4,6 e 5,0). Considerando apenas as redes públicas, o 

crescimento é similar, variando de três a quatro pontos a cada ano avaliado. Nos 

anos finais, o padrão de crescimento total do País tem sido de dois pontos: 3,5; 

3,8; 4,0 e 4,1. Analisando apenas as redes públicas, o padrão é o mesmo. Já no 

ensino médio, o aumento tem sido de apenas um ponto: 3,4; 3;5; 3,6 e 3,7. Apesar 

dos três níveis terem alcançado as metas propostas pelo Ministério da Educação, 

os dados mostram que os sistemas de ensino têm conseguido implementar 

políticas mais efetivas nos anos iniciais do ensino fundamental do que nos anos 

finais ou no ensino médio. Os dados podem ser visualizados nas tabelas 1, 2 e 3. 

 
Tabela 1: Evolução do Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental 

 
IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.8 4.2 4.6 5.0 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

Dependência Administrativa 

Pública 3.6 4.0 4.4 4.7 3.6 4.0 4.4 4.7 5.8 

Estadual 3.9 4.3 4.9 5.1 4.0 4.3 4.7 5.0 6.1 

Municipal 3.4 4.0 4.4 4.7 3.5 3.8 4.2 4.5 5.7 

Privada 5.9 6.0 6.4 6.5 6.0 6.3 6.6 6.8 7.5 
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Tabela 2: Evolução do Ideb dos anos finais do ensino fundamental 

 
IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.5 3.8 4.0 4.1 3.5 3.7 3.9 4.4 5.5 

Dependência Administrativa 

Pública 3.2 3.5 3.7 3.9 3.3 3.4 3.7 4.1 5.2 

Estadual 3.3 3.6 3.8 3.9 3.3 3.5 3.8 4.2 5.3 

Municipal 3.1 3.4 3.6 3.8 3.1 3.3 3.5 3.9 5.1 

Privada 5.8 5.8 5.9 6.0 5.8 6.0 6.2 6.5 7.3 

 
 

Tabela 3: Evolução do Ideb do ensino médio 

 
IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.4 3.5 3.6 3.7 3.4 3.5 3.7 3.9 5.2 

Dependência Administrativa 

Pública 3.1 3.2 3.4 3.4 3.1 3.2 3.4 3.6 4.9 

Estadual 3.0 3.2 3.4 3.4 3.1 3.2 3.3 3.6 4.9 

Privada 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.7 5.8 6.0 7.0 

Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 
Fonte: Saeb e Censo Escolar. 

 

Os aspectos apontados evidenciam a importância de se produzir conhecimento 

acerca dos anos finais do ensino fundamental no Brasil. Considerando a 

centralidade das propostas curriculares para o processo educacional como um 

todo, propõe-se o presente projeto de pesquisa, que tem como objeto a análise de 

currículos para o ensino fundamental 2, de sua implementação e de seu uso no 

País. 
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As perguntas centrais que dirigirão a pesquisa são:  

(i) ao realizar uma seleção de conteúdos e, em muitos casos, avançarem 

em sua didatização (abordando o “como” ensinar), como esses 

currículos constroem a especificidade desse nível de ensino e como 

realizam sua integração com os anos iniciais e o ensino médio? 

(ii) dada a natureza descentralizada do sistema educacional brasileiro, 

que convergências e divergências podem ser apreendidas entre os 

currículos dos estados e de distintos municípios, seja do ponto de vista 

das disciplinas, seja do ponto de vista da concepção de currículo 

assumida? 

(iii) nos currículos que delineiam em maior ou menor grau a especificidade 

do ensino fundamental 2 (doravante EF2) e sua integração com as 

séries os anos iniciais e o ensino médio, como se dá a relação entre 

documentos curriculares e o currículo em ação, quer dizer, aquele que 

se efetiva nas práticas de ensino-aprendizado em sala de aula? 

Objetivos 

A pesquisa tem como objetivo geral oferecer subsídios para a análise de currículos 

do EF2 e suas reformulações no Brasil, a fim de apreender o modo como os 

documentos de diferentes redes de ensino se relacionam, constroem a 

especificidade desse nível de ensino, sua integração com as outras etapas da 

educação básica, bem como suas relações com os conhecimentos efetivamente 

ensinados em sala de aula.  

No quadro desse objeto geral, propõem-se os seguintes objetivos específicos: 

• Descrever e analisar: 

o os currículos de EF 2 de uma amostra de municípios e estados 

brasileiros e 

o sua implementação e uso em uma amostra de municípios e 

estados. 
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• Sistematizar os principais desafios para a elaboração e implementação de 

currículos de EF 2 no País. 

Sacristán (1998) se refere ao currículo como um processo social. Afirma que: 

Pode-se captar o processo em diferentes modelos ou 
representações diversas, que são os pontos de apoio na 
investigação curricular. As mais concretas são as 
seguintes: 

• O currículo como compêndio de conteúdos ordenados nas 
disposições administrativas – os documentos curriculares 
[...]. É o currículo prescrito e regulado. 

• Os livros-texto, os guias didáticosou materiais diversos que 
o elaboram ou planejam. É o currículo criado para ser 
consumido pelos professores/as e alunos/as. 

• As programações ou planos que as escolas fazem. O 
currículo no contexto de práticas organizativas. 

• O conjunto de tarefas de aprendizagem que os alunos/as 
realizam, das quais extraem a experiência educativa real, 
que podem ser analisadas nos cadernos e na interação 
da aula e que são, em parte, reguladas pelos planos ou 
programações dos professores/as – é o chamado 
currículo em ação. Este nível de análise ou concepção, 
junto com a concepção seguinte, é o conteúdo real da 
prática educativa, porque é onde o saber e a cultura 
adquirem sentido na integração e no trabalho cotidianos. 

• O que os professores/as exigem em seus exames ou 
avaliações, como o exigem e como o valorizam.” 
(SACRISTÁN; PÉREZ GOMES, 1998, p. 138) 

Como se verá mais à frente, a pesquisa, em sua primeira etapa, pretende 

considerar como currículo, os documentos curriculares: currículo prescrito e 

regulado. Apesar disso, estará atenta para o quanto esses documentos avançam 

em outras etapas do processo de transposição didática (CHEVALARD, 1991), bem 

como o impacto que essa dimensão do currículo pode exercer sobre seus usos 

pelas escolas, o que constituirá objeto de pesquisa empírica a ser realizada na 

segunda etapa da pesquisa. 
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Metodologia 

O desenvolvimento do projeto prevê quatro etapas de trabalho:  

(i) atualização e categorização do levantamento de currículos de EF2 

realizado por Sampaio (2010). 

(ii) descrição e análise documental de currículos de EF2; 

(iii) descrição e análise da implementação e uso dos currículos; e 

(iv) consolidação dos achados da pesquisa.  
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