
 
 

 

Projeto executivo de pesquisa:  

Consensos e dissensos em torno de uma base curricular comum no 

Brasil 

 

Objetivo 

 

Descrever e analisar as diferentes tomadas de posição a respeito de uma base curricular 

nacional para a educação básica, relacionando-as com as distintas posições ocupadas pelos 

agentes no campo educacional. 

 

Passos metodológicos 

 

1. Levantamento dos critérios de elaboração da pré-lista de entrevistados (100 atores). 

2. Fechamento dos critérios de seleção dos atores a serem entrevistados. 

3. Definição da lista de atores com os quais serão iniciadas as entrevistas. Os demais 

nomes serão definidos por meio da metodologia “bola de neve”. 

4. Definição de características dos atores capazes de indicar suas posições no campo 

educacional (ser acadêmico ou não; maior ou menor prestígio acadêmico, tempo de 

carreira; ser ou não gestor, por exemplo). 

5. Construção de roteiro estruturado de entrevista. 

6. Realização de reunião de trabalho com a Fundação Lemann para fechamento da lista 

de atores a serem entrevistados e do roteiro estruturado de entrevista. 

7. Realização de reunião com empresa contratada para apresentação do roteiro e 

definição de metodologia de pré-análise que permita relacionar as categorias do 

estudo qualitativo com as categorias que indicam a posição dos atores no campo 

educacional. 

8. Realização de até cinco entrevistas. 

9. Reunião para discussão da pré-análise das entrevistas realizada pela empresa 

contratada. 



 
 

10. Elaboração de relatório com análise final. 

 

Cronograma 

 

 

Atividades Prazo 

1.       Levantamento dos critérios de elaboração da pré-lista de 

entrevistados 08/nov 

2.       Fechamento dos critérios de seleção dos atores a serem 

entrevistados 19/nov 

3.       Definição da lista de atores com os quais serão iniciadas as 

entrevistas 19/nov 

4.       Definição de características dos atores capazes de indicar suas 

posições no campo educacional  19/nov 

5.       Construção de roteiro estruturado de entrevista. 19/nov 

6.       Realização de reunião de trabalho com a Fundação Lemann 25/nov 

7.       Realização de reunião com empresa contratada dez  

8.       Realização de até cinco entrevistas. jan/fev 

9.       Reunião para discussão da pré-análise das entrevistas 

realizada pela empresa contratada. mar 

10.   Realização da análise e elaboração de relatório final. 

3 meses após a entrega 

da pré-análise 

 

 

Responsabilidades do Cenpec 

 

1. Coordenar a pesquisa, responsabilizando-se pela elaboração do roteiro de entrevista e pela 

análise final dos dados, consubstanciada em forma de relatório. 

2. Construir o objeto de pesquisa. 

3. Estabelecer os critérios para seleção dos sujeitos. 

4. Caracterizar os sujeitos por meio de propriedades sociais relevantes ao campo educacional. 

5. Construir o roteiro estruturado para realização das entrevistas (18/11). 

6. Acompanhar a análise feita pela empresa terceirizada. 

7. Qualificar a análise realizada. 



 
 

9. Relacionar as tomadas de posição sobre o currículo apreendidas pela análise das entrevistas 

com as propriedades sociais dos sujeitos, por meio de análise de correspondência. 

10. Redigir relatório de pesquisa. 

11. Discutir com a equipe da Fundação Lemann o andamento da pesquisa e suas conclusões. 

12. Colaborar na divulgação da investigação. 


