
 
 

       RESUMO 

 

O tema currículo tem ganhado destaque nos últimos cinco anos no Brasil, tanto em âmbito 

estadual, com a implementação do Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de 

Goiás (CREG) em 2013, quanto nacional, por meio do início dos debates sobre a Base Nacional 

Comum Curricular, com a primeira versão disponibilizada em 2014. A instituição de um 

currículo nacional, composto de base comum e parte diversificada, é estabelecida pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Nº 9.394/96). Porém, o impacto da implantação 

de currículos únicos, em redes públicas de educação, se constitui em uma temática ainda escassa 

nas investigações mais recentes, e, portanto, pouco compreendida. Diante deste cenário, esta 

pesquisa buscou compreender quais as implicações do Currículo Referência nas atividades de 

professores de Ciências, dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), da rede estadual. 

Os estudos empreendidos permitiram a identificação das amarras institucionais, estabelecidas 

pela Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce), para utilização do CREG: 

bimestralização dos conteúdos, Sistema Administrativo e Pedagógico (SIAP), Programa 

Reconhecer (bonificação/décimo quarto salário), avaliações externas – Avaliação Dirigida 

Amostral (ADA). Para a realização da pesquisa, optou-se pela análise documental das 

legislações vigentes (Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o Ensino Fundamental, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos e Resolução 

CEE/CP Nº 05/2011) e entrevista semiestruturada com doze professoras de Ciências dos 

municípios de Anápolis, Goiânia e Jataí. Os dados coletados foram analisados por meio da 

Análise de Conteúdo. Nos documentos legais e na fala dos professores observou-se o conceito 

de currículo. Além deste, foram identificados os níveis de objetivação, propostos por Sacristán 

(2000): currículo prescrito; currículo apresentado aos professores; currículo moldado pelos 

professores; currículo em ação; currículo realizado; currículo avaliado. Desta análise, pode-se 

concluir que o conceito de currículo dos documentos legais não se aproxima com o que é 

apresentado pelos professores, que se limita a ideia de conteúdos mínimos; o Currículo 

Referência é um texto curricular prescritivo, estruturado na lógica da teoria tradicional do 

currículo; o processo de implantação do CREG promoveu a manutenção do status quo, 

desarticulação, desprofissionalização e desvalorização da categoria professor; o principal 

embate, nas atividades dos professores, se dá entre a sequência dos conteúdos apresentada no 

livro didático e a sequência do Currículo Referência; o livro didático é o principal apoio do 

professor; os professores carecem de elementos teóricos para o desenvolvimento de um debate 

curricular. A reversão da situação perpassa pela formação continuada, com a verticalização dos 

estudos sobre as teorias do currículo, para o desvelamento da realidade. 
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