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RESUMO 
 
 

O Currículo Mínimo e o Ensino de Geografia na Rede Estadual do Rio de Janeiro: Reflexões a 
partir do Sistema de Avaliação Hugo Júnior Moreira O sistema educacional brasileiro no 
momento atual vem sendo conduzido pelos sistemas de avaliação no intuído de alcançar 
índices elevados, associando a esses índices a própria qualidade da Educação que é efetivada 
na unidade escolar e na própria rede. Questionando essa situação nos deparamos com o 
posicionamento da rede estadual que trabalhamos, dessa forma objetivando aferir as metas 
estabelecidas pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC) foi criado o 
currículo mínimo para a rede estadual, medido por meio das notas do Sistema de Avaliação da 
Educação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ), e no Fluxo Escolar (IF). Descrição do 
problema: O SAERJ foi criado em 2008, mas a partir de 2011 suas provas, elaboradas por um 
grupo da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, passaram a incluir 
novos conteúdos para além da avaliação em Matemática e Língua Portuguesa e mais alunos 
passaram a fazer a prova. Todos os alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental e das séries 
do ensino médio participam bimestralmente da prova. Inicialmente, as provas eram de 
Matemática, Língua Portuguesa (ensino fundamental e médio), Ciências (ensino fundamental) 
e Química, Física e Biologia (ensino médio). No 1º bimestre de 2013 foram incluídos os 
conteúdos de História e Geografia. A relevância da pesquisa: De lá para cá as provas são 
bimestrais, as realizadas nos 1º, 2º e 3º são diagnósticas, isto é, para a Secretaria, deve ser 
usada como uma “ferramenta pedagógica” e o professor analisa se as competências e 
habilidades estabelecidas para o bimestre foram atingidas. Essa postura dita como certa da 
secretaria preocupa e muito todos os professores da rede e essa situação deve ser analisada e 
refletida pelos sujeitos envolvidos. Benefícios aos sujeitos estudados: A análise de como o 
currículo mínimo é implantado na rede estadual do Rio de Janeiro demonstra a eficácia ou não 
desse modelo que vem sendo insistentemente implantado e efetivado a mais de sete anos na 
rede. Objetivos: O objetivo principal da pesquisa é analisar e refletir como o currículo mínimo 
de Geografia vem sendo efetivado na rede estadual do Rio de Janeiro a partir do Colégio 
Estadual Engenheiro Arêa Leão no município de Nova Iguaçu na Baixada Fluminense. 
Métodos e procedimentos: A pesquisa parte da análise dos documentos oficiais sobre o 
Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro; dos autores que discutem a Geografia e as 
propostas curriculares de Geografia como Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007) e Cavalcanti 
(2010); a experiência vivenciada como professor de Geografia da rede estadual do Rio de 
Janeiro. Resultado e conclusão: Dentre as finalidades do currículo mínimo ficam patentes a 
apreensão com as avaliações nacionais e a tentativa de uniformizar o ensino ministrado na 
rede. A SEEDUC ao tornar obrigatória a aplicação de um extenso currículo, com poucas 
brechas para complementação – devido a curta carga horária de Geografia–, e pressionar o 
docente a preparar os seus alunos para realização das provas externas bimestrais, 
SAERJINHO e SAERJ, rompe com a bela frase disposta no currículo escrito e limita a 
autonomia do professor. A proposta do currículo mínimo, tal como defendida pela SEEDUC, 
tem a pretensão de uniformizar o ensino da rede, assim o professor se torna um mero 
reprodutor de um currículo, cabendo à responsabilidade de trabalhar os conteúdos do currículo 
mínimo tendo ou não condições estruturais para isso, criando desta forma uma espécie de 
engessamento da prática docente. Palavras-chave: Currículo Mínimo, Sistemas de Avaliação, 
Uniformização do ensino. 


