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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 



 

 3

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 a ser analisado a primeira representação assinalada, 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. 

Metodologia 
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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.  

Cada uma das etapas previstas está dividida em um conjunto de subetapas: 

Etapa 1 – Atualização e categorização do levantamento de currículos  

1.1. Levantamento e análise de referências. 

O levantamento e análise de referências é etapa fundamental para detalhamento 

do desenho das etapas de trabalho. Algumas obras já foram selecionadas, como 

Barretto (2012); Gatti e Barretto (2010 e 2011); Sacristán e Pérez Gómez (1998); 

Sampaio (2010); e Silva (1999). Outras referências serão pesquisadas em bases 

nacionais e internacionais. Faz parte desta etapa o aprimoramento da definição da 

concepção de currículo que baliza a pesquisa. Essa definição se faz necessária 

para a construção de uma base para a análise construída a partir da literatura de 

ponta sobre a questão, mas também por razões metodológicas: muitas coisas 

distintas podem ser identificadas como currículo e há uma diluição/detalhamento 

do currículo em outros materiais, como os livros didáticos, materiais de formação 

continuada e os cadernos do professor. Também faz parte desta etapa a leitura de 

estudos sobre o modo o ensino fundamental 2 vem sendo abordado no Brasil bem 

como em outros países. 

1.2. Atualização e categorização do levantamento de currículos 

O levantamento de propostas curriculares realizado por Sampaio (2010) será 

atualizado e os materiais identificados no estudo serão categorizados em tipologia 

a ser criada, visto que os estados e municípios identificam materiais distintos como 

currículos. Uma análise prévia do levantamento já mostra a existência de distintas 
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concepções de currículos pelos órgãos públicos. Uma vez que o trabalho foi feito a 

partir da definição de currículo adotada pelos próprios órgãos, observa-se a 

existência de documentos curriculares em seu sentido estrito – isto é, um conjunto 

de conhecimentos que, de acordo com um ente federado, devem ser ensinados 

em seu sistema de ensino; observa-se, porém, também a existência de 

orientações para que a escola faça seu currículo, identificado como proposta 

político-pedagógica; verifica-se ainda, por fim, a existência de matrizes de 

avaliação identificadas como documentos curriculares. 

Etapa 2 – Descrição e análise documental de currículos de EF2 

2.1. Seleção de redes de ensino para análise de currículos. 

Com base na etapa anterior, serão definidos os critérios para seleção das redes de 

ensino. Os critérios serão, evidentemente, decorrentes do levantamento e da 

descrição e análise dos currículos existentes no País, mas desde já se propõe que 

seja criada uma amostra nacional, que inclua até 30 redes de ensino estaduais e 

municipais situadas em todas as regiões brasileiras. Nas redes municipais, a 

proposta é trabalhar com capitais e outros municípios de porte médio e grande, 

que integram o grupo de trabalho (GT) das capitais e grandes cidades do 

Ministério da Educação (MEC)1. Pretende-se também privilegiar as redes que 

passaram por processos mais recentes de reelaboração de currículo. A principal 

referência para a seleção de redes de ensino para análises de currículo será, 

como já se indicou, a pesquisa de desenvolvida por Sampaio (2010). A definição 

dos critérios inclui também uma possível delimitação das áreas de conhecimento a 

terem os currículos analisados. Isso, porém, não restringe que os currículos sejam 

analisados para além de suas estruturas disciplinares, uma vez que a organização 

dos conteúdos de ensino será, ela mesma, objeto de análise2. 

                                                      
1 O GT, criado pelo MEC em 2007, “reúne os dirigentes de todas as capitais e municípios brasileiros 
com mais de 150 mil habitantes com o objetivo de discutir, refletir, propor e difundir estratégias e 
políticas para se garantir uma educação básica de qualidade para todos” (MEC, 2013). 
2 Para uma discussão sobre a questão das disciplinas no currículo, ver YOUNG (2011). 
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2.2. Coleta de currículos. 

Abarcará o contato com as redes de ensino e solicitação para envio dos currículos 

(quando não disponibilizados na internet). 

2.3. Leitura de currículos e elaboração de matriz de análise com as categorias 

que guiarão a pesquisa. 

A matriz compreenderá os aspectos a serem analisados nos currículos. Pretende-

se propor categorias que possam ser sistematizadas, em parte, quantitativamente, 

a fim de construir uma base informatizada que permita a análise também 

quantitativa dos dados. Uma versão preliminar da matriz encontra-se no final da 

descrição das etapas da pesquisa.  

2.4. Realização de reunião de trabalho com Fundação Victor Civita e alguns 

pesquisadores em currículo para discutir e aprimorar a matriz (não se trata da 

reunião final de trabalho, mas de uma reunião intermediária, com um grupo 

menor). 

2.5. Análise dos currículos à luz da matriz consolidada.  

2.6. Elaboração de relatório de pesquisa. 

Etapa 3 – Descrição e análise da implementação e uso dos currículos 

3.1. Redefinição, com base na primeira etapa, do problema de pesquisa e do 

instrumental metodológico. 

Inclui a elaboração de questionários para gestores, coordenadores pedagógicos e 

professores, um protocolo de pesquisa (observação e registro), inclusive com 

aspectos quantificáveis, para análise de provas e planos de aula de professores, e 

construção de roteiro de entrevista com gestores da Secretaria de Educação e 

grupos focais com gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores 

das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Inglês, Educação Artística e Educação Física. 
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A opção pelas avaliações foi feita porque elas definem aqueles saberes que os 

docentes e a escola consideram os mais importantes dentre os conhecimentos 

curriculares, aqueles efetivamente ensinados e que devem ser dominados pelos 

alunos. 

3.2. Definição, também com base na primeira etapa, dos critérios e casos para 

estudo empírico. 

3.3. Realização de pesquisa empírica para verificação da implantação e uso 

dos currículos. 

Propõe-se que sejam visitadas cinco localidades para a realização do estudo 

empírico, que será conduzido por uma dupla de pesquisadores. Cada visita terá a 

duração de quatro dias, nas quais serão coletados materiais, realizada entrevista 

com gestor da Secretaria e dez grupos focais. Os grupos focais serão realizados 

com grupos específicos – gestores escolares, coordenadores pedagógicos e 

professores de cada uma das oito disciplinas consideradas na pesquisa. Cada 

grupo focal terá até oito participantes, representantes de escolas distintas.  

Como produto dessa etapa, está previsto um relatório com a análise da 

implantação e uso dos currículos pelas redes de ensino, incluindo limites e 

desafios. 

Etapa 4 – Consolidação dos achados da pesquisa 

4.1. Elaboração do relatório de pesquisa. 

Sistematização dos produtos das etapas anteriores e elaboração de uma análise 

geral, consubstanciada em um relatório de pesquisa para ser discutido em oficina 

de trabalho. 

4.2. Realização de oficina de trabalho com Fundação Victor Civita, gestores 

públicos e especialistas em currículo.  
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A oficina terá como objetivo discutir os achados da pesquisa e sinalizar os 

principais desafios para a elaboração e implementação de currículos no País.  

4.3. Elaboração do relatório final de pesquisa. 

4.4. Elaboração de artigo. 

 

Quadro-resumo dos passos metodológicos nas distintas etapas previstas 

no projeto. 

1. Atualização e categorização do levantamento de currículos realizado 
por Sampaio (2010). 

2. Descrição e análise documental de até 30 currículos de EF2.  
A análise contará com o apoio de especialistas das oito disciplinas 
consideradas para efeito da pesquisa. 

3. Descrição e análise da implementação e uso dos currículos em cinco 
localidades, prevendo: 

• questionários para professores, diretores e coordenadores pedagógicos 
nas localidades nas quais será efetuada estudo empírico. 

• 8 grupos focais em cada localidade com professores de cada disciplina, 
representando oito distintas escolas. 

• 1 grupo focal com os diretores das 8 escolas participantes. 
• 1 grupo focal com os coordenadores pedagógicos das 8 escolas 

participantes. 
• coleta e análise de provas e planejamentos dos professores 

participantes dos grupos focais. 
• entrevista com o gestor da Secretaria e com o responsável pelo setor 

de implementação do currículo. 
Cada visita terá duração de quatro dias e será realizada por uma dupla de 
pesquisadores. Os grupos focais e entrevistas serão realizados por essa 
equipe. 
A análise contará com o apoio de especialistas das oito disciplinas 
consideradas para efeito da pesquisa. 
Os participantes dos grupos focais (400 pessoas) receberão ajuda de custo 
para seu deslocamento no valor de R$80,00. 

4. Consolidação dos achados da pesquisa. 
• Realização da oficina com especialistas. 
• Elaboração de relatório e de artigo. 
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Equipe 
 
A coordenação geral do projeto será realizada pela equipe permanente do 
Cenpec.  

A equipe técnica do projeto contará com um pesquisador e um assistente de 

pesquisa. Prevê ainda consultoria de especialista sênior da área de currículo, um 

estatístico e especialistas nas oito disciplinas consideradas.  

A equipe estará organizada no seguinte organograma: 

 

 

*Em vermelho, prestadores de serviço estão discriminados no orçamento na 
rubrica "equipe executiva". 

 

Versão preliminar da matriz de análise 

1. Informações sobre a elaboração 

• Qual foi o modo de elaboração? 

• Quem foram os responsáveis pela elaboração? 

• Quais as principais referências utilizadas para a elaboração dos currículos? 
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2. Concepção de currículo que baseia a proposta 

• Qual a principal referência de elaboração (PCN, matrizes do Saeb, entre 

outras)?  

• Trabalha com as noções de competência, habilidade e/ou conteúdos? 

• Quais os conceitos de currículos que sustentam as propostas? 

• O documento tem caráter compulsório? 

• O currículo prevê propostas específicas para grupos sociais distintos? 

• Que conteúdos o currículo define como cultura comum, que todos devem 

saber? 

• Como o currículo lida com os conteúdos mais globais e os que dizem 

respeito à realidade local? 

• Qual o nível de detalhamento dos objetivos de aprendizagem? 

• Qual é a extensão do currículo? 

• O currículo responde também a questões relativas ao “como” ensinar? 

 

3. Progressão 

• Como o currículo trata as transições? 

• Como os currículos estabelecem a progressão? Essa progressão baseia-se 

em quais referências? 

• A progressão está clara e é de fácil compreensão? 

 

4. Articulação de conteúdos 

• Como as diversas disciplinas são tratadas e se articulam nos currículos? 

• Quais as relações entremodo como as áreas de conhecimento / disciplinas 

são tratadas nos currículos e o acúmulo de conhecimento das distintas 

áreas? 

• Os currículos dão orientações sobre avaliação? 

• Os currículos deixam claro quais são as finalidades do EF2? Se sim, quais 

são? 



 

 14 

• Os currículos estabelecem os objetivos de aprendizagem de cada ano do 

EF2? 

• Os currículos deixam clara a relação entre os objetivos de aprendizagem 

considerando as interfaces entre os distintos anos de escolaridade? 

• A progressão estabelecida nos currículos considera o conhecimento que se 

tem sobre como as crianças aprendem? 

• Como o currículo prevê a integração entre as diversas áreas de 

conhecimento/ disciplinas (interdisciplinaridade?)? 

• Qual é, enfim, a especificidade do EF2 em relação ao EF1 e ao ensino 

médio? 

 

5. Implementação e uso dos currículos 

• Há arranjos institucionais pensados especificamente para garantir a 

implementação dos currículos? Se sim, como são? 

• A tomada de decisão sobre como o currículo é implantado e usado é 

tomada por qual ator? 

• Como o currículo prevê a gestão do trabalho pedagógico e a autonomia do 

professor? 

• Como a proposta prevê a transposição didática? 

• Como o currículo se relaciona com o uso de livros didáticos, formação do 

professor e avaliação? 

• Como o currículo se relaciona com políticas e projetos desenvolvidos na 

rede de ensino pelo governo federal e parceiros? 

• Quais são os mecanismos de acompanhamento do uso dos currículos? 

• De que modo os currículos são apropriados pelos professores e utilizados 

em sala de aula? 
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Cronograma 
 

 

Etapas 

Anos/ meses 

2014 2015 

Fev Mar  Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan 

1. Atualização e 

categorização do 

levantamento de 

currículos 

            

1.1. Levantamento e 

análise de referências 

            

1.2. Atualização e 

categorização do 

levantamento de 

currículos 

            

2. Descrição e análise 

documental de currículos 

de EF2 

            

2.1. Seleção de redes de 

ensino para análise de 

currículos 

            

2.2. Coleta de currículos             

2.3. Leitura de currículos e 

elaboração de matriz de 

análise com as categorias 

que guiarão a pesquisa 

            

2.4. Realização de oficina 

de trabalho 

            

2.5. Análise dos currículos 

à luz da matriz 

consolidada 

            

2.6. Elaboração do 

relatório de pesquisa 1 

            

3. Descrição e análise da 

implementação e uso dos 

currículos 

            

3.1. Definição do 

problema de pesquisa e 

do instrumental 

metodológico 

            

3.2. Definição dos casos 

para estudo empírico 

            

3.3. Realização de 

pesquisa empírica para 

verificação da implantação 

dos currículos 

            

3.4. Análise dos dados             
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4. Consolidação dos 

achados das primeiras 

etapas de pesquisa 

            

4.1. Elaboração de 

relatório de pesquisa 2 

            

4.2. Realização de oficina 

de trabalho para discutir 

os achados da pesquisa e 

sinalizar os principais 

desafios para a elaboração 

e implementação de 

currículos no país 

            

4.3. Elaboração do 

relatório final de pesquisa 

            

4.4. Apresentação pública 

dos resultados (em evento 

organizado pela FVC) 

            

4.5. Redação do artigo             

 
 

 
Referências 
 

BARRETTO, Elba Siqueira de Sá. Políticas de currículo e avaliação e políticas 
docentes. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, Fundação Carlos Chagas, vol. 42, 
n. 147, p. 738-753, Dez. 2012. 

CHEVALLARD, Y. La transposition didactique: du savoir savant au savoir 
enseigné. Paris: Ed. La Penseé Sauvage, 1991. 

DAVIS, Claudia et al. Anos finais do Ensino Fundamental: aproximando-se da 
configuração atual. Estudos e pesquisas educacionais. São Paulo, Fundação 
Victor Civita, n. 3, p. 103-194, Nov. 2012. 

GATTI, Bernardete A.; BARRETTO, Elba Siqueira de Sá.Professores do Brasil: 
impasses e desafios. Brasília: Unesco, 2010. 294 p. 

GATTI, Bernardete A.; BARRETTO, Elba Siqueira de Sá; ANDRÉ, Marli. Políticas 
docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: Unesco, 2011.  297 p. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP). IDEB - 
Resultados e Metas. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/>. Acesso 
em: 25 Set. 2013. 
 



 

 17 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Pradime. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18532&I
temid=1214>. Acesso em: 26 Set. 2013. 

SACRISTÁN, J. Gimeno; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o 
ensino. Tradução Ernani F. da Fonseca Rosa. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
400 p.  

SAMPAIO, Maria das Mercês Ferreira (Org.). Relatório de análise de propostas 
curriculares de ensino fundamental e ensino médio. Brasília: Ministério da 
Educação;/ Secretaria de Educação Básica, 2010. 445 p. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias 
do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 156 p. 

YOUNG, Michael F. D. O futuro da educação em uma sociedade do conhecimento: 
o argumento radical em defesa de um currículo centrado em disciplinas. Revista 
Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, Anped, v. 16, n. 48, p. 609-810, set.-dez. 
2011. 

 


