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APRESENTAÇÃO 

 

 O estudo do Projeto Autonomia Carioca surgiu a partir da minha experiência como 

docente nessa aceleração de estudos desde o seu início. De 2010 a 2015, eu lecionei na 5ª 

Coordenadoria Regional de Educação, da rede pública municipal da cidade do Rio de 

Janeiro, em quatro turmas desse projeto, sendo duas de aceleração 2 e duas de aceleração 

3. Durante esse período tive oportunidade de vivenciar diversas experiências positivas e 

também dificuldades e desafios em um trabalho voltado para a aprendizagem de em 

defasagem idade/série.  

 Durante esse tempo, eu convivi com jovens entre 14 e 17 anos com diversas 

experiências de vida, alguns deles com problemas psicológicos não medicados e também 

em etapas diferentes do processo de aprendizagem. Esse contexto, me tirou da minha zona 

de conforto, como docente de História com 15 anos de rede pública municipal, para um 

“território” de novas atividades educativas, muitas delas em áreas bem distantes da minha 

formação acadêmica. Nesse caminhar, foram momentos de extrema alegria, de realização 

a cada avanço obtido na aprendizagem e em questões comportamentais. Contudo, 

também instantes de leve tristeza, lamento e frustração a cada abandono no projeto ou por 

cada um que não abraçou as dinâmicas da sala ou simplesmente “não quis”. 

 Nesses 6 anos, participei de várias formações continuadas dadas pela Fundação 

Roberto Marinho (FRM) e pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

(SME/RJ), algumas delas fora da minha coordenadoria. Esse fato me proporcionou uma 

visão ampla do Projeto Autonomia Carioca na rede e uma percepção de sua evolução 

entre 2010 e 2015. Foram momentos em que pude trocar experiências com outras 

docentes, com membros da FRM e da SME/RJ, de fazer amizades, de dividir angústias, 

vitórias e de sentir as potencialidades ou não desse tipo de projeto na vida de jovens com 

dificuldades na aprendizagem. 

 Dessa experiência, surgiram reflexões, certezas, dúvidas e inquietações, as quais 

serviram como pano de fundo na construção dos objetivos desse estudo da parceria 

público-privada do Projeto Autonomia Carioca. Atualmente, sou uma das professoras 

veteranas mais antigas no projeto dentro da minha Coordenaria Regional, lecionarei em 

2016, numa turma de aceleração 3. 

 

RESUMO 



O Projeto Autonomia Carioca é uma aceleração de estudos destinada a alunos em 

defasagem idade/série matriculados no ensino fundamental nas escolas públicas 

municipais do Rio de Janeiro. Ele teve início no ano de 2010, por meio da parceria 

público-privada entre a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ) e 

a Fundação Roberto Marinho (FRM) e está inserido dentro dos programas de reforço 

escolar estabelecidos na rede carioca. O objetivo principal do estudo foi analisar essa 

parceria público-privada por meio de documentos oficiais e dos discursos de professoras 

da 5ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), buscando também: compreender 

como o projeto vem proporcionando uma aprendizagem para alunos em defasagem 

idade/série por meio de uma educação formal não convencional; constatar seus efeitos 

para os índices qualificadores da rede pública municipal carioca, partindo das ideias do 

“novo gerencialismo” na educação; verificar como professoras da 5ª CRE avaliam essa 

aprendizagem de alunos defasados a partir de uma educação formal não convencional. Os 

referencias teóricos do estudo estão relacionados aos seguintes conceitos: educação 

formal e educação não formal, em que foram usadas as considerações de Libâneo (2010, 

2011, 2012), Gohn (2006, 2010, 2011a) e Trilla (2008); descentralização na educação, 

trazendo as reflexões de Araújo (2010); Abreu (2002), Cury (2006, 2014), Martins 

(2001); e Terceiro Setor, parceria público-privada na educação, trazendo os estudos de 

Montaño (2002, 2005, 2012), Peroni (2006, 2008, 2012, 2013, 2015a, 2015b), Gohn 

(2004, 2011, 2014), além de Russo e Bannell (2011, 2013), Abreu (2013) e Lima Neto 

(2013). A coleta de dados ocorreu primeiramente em documentos oficiais, divulgados em 

sites e depois por meio de entrevistas semiestruturadas com professoras da 5ª CRE. 

Dessas informações se realizou uma análise documental e uma análise de conteúdo, 

respectivamente. Como resultado, o estudo concluiu que à luz dos documentos oficiais, o 

Projeto Autonomia Carioca contribuiu positivamente na aprendizagem dos alunos 

defasados idade/série e também para a elevação dos índices qualificadores da rede, 

mesmo que nesse último caso, de forma indireta. Em relação as informações relatadas 

pelas docentes, percebeu-se que no processo de aprendizagem dos alunos do projeto 

apresenta características do conceito de educação formal não convencional considerado 

por Libâneo (2010). Apesar de apontarem alguns problemas nas dinâmicas da telessala, 

como a inadequação dos vídeos aos alunos do projeto, a dificuldade no trabalho das 

equipes e o pouco contato com os responsáveis, as professoras veem nessa aceleração de 

estudos, uma forma de observar melhor o aluno em suas dificuldades, não só de conteúdos 

como em questões comportamentais, até pelo tempo maior na sala de aula com eles. O 

estudo procura contribuir para maior entendimento das parcerias público-privadas em 

escolas públicas pelo país, percebendo seus efeitos para governo, setor privado e 

professores. 

Palavras-chave: Projeto Autonomia Carioca; Aceleração de Estudos; Parceira Pública 

com Terceiro Setor. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



The Carioca Autonomy Project is a series of accelerated studies for students with an 

age/grade discrepancy registered in the second part of the basic education in municipal 

public schools in the city of Rio de Janeiro. The project commenced in the beginning of 

2010 with a public-private partnership (collaboration) between the Municipal Secretary 

of Education from Rio de Janeiro (SME/RJ) and the Roberto Marinho Foundation (FRM) 

and is included within the programmes of school reinforcement established in the 

carioca* school network.The main objective of the study was to analyze this public-

private partnership (collaboration) from official documents and from the vision of the 

teachers based on the 5a Regional Coordinator of Education (CRE).  Additional objectives 

were:  Understanding of how the Carioca Autonomy Project is providing education to 

students with age/grade discrepancy through a non-conventional formal education; 

confirming the effects of this project on the qualifying indices of the carioca municipal 

public school network, starting from the ideas of “new management” in education; verify 

how teachers of the 5o CRE evaluate the learning of these out of step students using a 

non-conventional formal education.The theoretical references of this study are related to 

the following concepts: formal and informal education, using  the Libâneo considerations 

(2010, 2011, 2012), Gohn (2006, 2010, 2011a) and Trilla (2008); decentralisation in 

education, bringing the reflections of Araújo (2010); Abreu (2002), Cury (2006, 2014), 

Martins (2001); and Third Sector, the public-private partnership in education, bringing 

the studies from Montaño (2002, 2005, 2012), Peroni (2006, 2008, 2012, 2013, 2015a, 

2015b), Gohn (2004, 2011, 2014), Russo and Bannell (2011, 2013), Abreu (2013) and 

Lima Neto (2013).The data collection made for this research was found primarily in 

official documents, published on web sites, and afterwards added through semi-structured 

interviews with teachers from the 5a CRE. In relation to the official data a deep analysis 

was done from the documents and from the interview contents. As a result, the study 

concluded that according to the official documents, the Carioca Autonomy Project 

contributed positively to the age/grade out of step students’ learning process and also 

improved the school network indices, although in this last case indirectly.In relation to 

the interview results, it was noted that from the learning process of the students involved 

on the project the concept of non-conventional formal educational considered by Libâneo 

(2010) is visible.In spite of identifying some problems in the “Telessala” dynamics (for 

example some videos’ inadequacy for the project students, the difficulty working in 

teams, and the few contacts with the personnel responsible), the teachers see in these 

studies acceleration as a way of better observing the students in their difficulties, not only 

in the learning syllabus but also through behavioural issues, due to the longer time in the 

classroom. The feedback from teachers is positive about their experiences in this project, 

clearly explaining the professional growth from teaching in this acceleration programme. 

The information provided in this study is intended to contribute to a greater understanding 

in developing public-private partnerships in public schools across the country, and 

understanding the effects for the government, private sector and teachers. 

 

Keywords: Carioca Autonomy project; study acceleration, public partnership with the 

third sector. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Constituição Federal Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988) e a Reforma do Estado 

da década de 1990 (PEREIRA, 1997) possibilitaram um processo descentralizador dentro 

das políticas públicas sociais de estados e municípios pelo país. A divisão de 

competências administrativas e legislativas entre os entes federados e também o 

compartilhar de tarefas com entidades da sociedade civil em favor de melhores serviços 

à população passaram a ter amparo legal e uma intensificação no campo social do Estado 

Brasileiro a partir dessa década. Gradativamente, nesse contexto jurídico, ocorreu 

também a passagem de uma administração pública burocrática para uma administração 

pública gerencial, levando às áreas sociais, como saúde, segurança e educação, conceitos 

como eficiência e qualidade. 

 A educação aparece no texto constitucional, no artigo 60 como um dos direitos 

sociais no Brasil. Na década de 1990, seguindo o estabelecido pela Constituição Federal, 

foi elaborada a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), lei n0 9394/96, a 

qual dispõe sobre os fundamentos e princípios norteadores da educação formal pelo país. 

Em relação à educação básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental 

e o ensino médio, a Lei 9394/96 preceitua no artigo 24, inciso V, alínea b, sobre a 

aceleração de estudos para alunos em atraso escolar (BRASIL, 1996).  

 O processo de aprendizagem em uma aceleração de estudos é destinado a alunos 

em situações como repetência ou abandono periódico dos estudos, por motivos como 

indisciplina, faltas, desamparo familiar ou dificuldades em disciplinas como língua 

portuguesa e matemática. Esse fato pode ocasionar uma defasagem idade/série, isto é, o 

aluno apresenta uma idade mais elevada do que legalmente é considerado ideal para 

aquela série do ensino fundamental ou médio. 

 Estados e municípios brasileiros vêm nos últimos anos usando a aceleração de 

estudos para diminuir a defasagem idade/série e o fracasso escolar em suas redes, assim 

direcionando um olhar mais atencioso ao processo de aprendizagem de alunos em atraso 

escolar. Alguns projetos dentro das políticas públicas educacionais, relacionados ao 

atraso escolar, se formaram por meio de parcerias público-privadas, ou seja,o Estado 

buscou na sociedade civil os parceiros para desenvolver programas no sentido de diminuir 

impasses educacionais, em vista da melhoria do ensino em redes públicas pelo país. Esse 

fato demonstra um caminho descentralizador nessas políticas, possível após a 
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Constituição Federal (BRASIL, 1988) e da Reforma do Estado de 1990 (PERREIRA, 

1997). 

 No município do Rio de Janeiro, no ano de 2010, a Secretaria Municipal de 

Educação iniciou uma parceria público-privada com a Fundação Roberto Marinho 

estabelecendo uma aceleração de estudo para alunos em defasagem idade/série 

matriculados no 70 e 80 anos do ensino fundamental das escolas públicas municipais 

cariocas. Era o início do Projeto Autonomia Carioca, que em 2015 completou seis anos 

na rede pública da cidade do Rio de Janeiro. 

Nas escolas das onze Coordenadorias Regionais da rede se formaram turmas com 

os alunos em defasagem idade/série do segundo segmento – inicialmente 70 e 80 e depois 

do 60 ano também – utilizando a Metodologia Telessala como forma de corrigir a referida 

distorção e ao mesmo tempo assegurar uma aprendizagem efetiva dos jovens envolvidos 

no projeto. Nas telessalas de cada escola, os alunos apreendem os conteúdos das 

disciplinas básicas do ensino fundamental a partir dos vídeos do Telecurso 2000, em 

conjunto com atividades em equipe, uso de memorial e projetos complementares. Cada 

turma tem um professor do segundo segmento, que desempenha, segundo a Fundação 

Roberto Marinho e Secretaria Municipal de Educação, o papel de mediador pedagógico 

desses alunos. 

 Esse estudo qualitativo apresenta como objetivo uma análise do Projeto 

Autonomia Carioca à luz dos documentos oficiais e da visão dos professores da 5ª 

Coordenadoria Regional de Educação do município do Rio de Janeiro, procurando 

compreender como o projeto vem proporcionando uma educação formal não 

convencional para alunos em defasagem idade/série, verificando também como os 

professores avaliam esse processo de aprendizagem. O estudo também busca constatar as 

consequências dessa aceleração de estudos nos índices qualificadores da rede pública 

municipal da cidade do Rio de Janeiro, como o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) e o Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio (IDE-Rio). 

 Na direção de atender seus objetivos, esse estudo qualitativo realizou a coleta de 

dados a partir de dois instrumentos: o primeiro, um levantamento dos documentos 

divulgados sobre o Projeto Autonomia Carioca ou relacionados a ele, em sites de domínio 

público, como da Fundação Roberto Marinho, Secretaria Municipal de Educação, Diário 

Oficial do Município e RioEduca, no período de agosto de 2009 e dezembro de 2014. O 

segundo instrumento, a realização de entrevistas semiestruturadas com professoras 

atuantes no projeto entre os anos de 2010 e 2014, na 5ª Coordenadoria Regional de 
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Educação. Das informações coletadas no site se realizou uma análise documental e dos 

dados das entrevistas feitas, análise de conteúdo. Os referenciais teóricos usados foram: 

Alves Mazzoti e Gewandsznajder (2004), Castro, Ferreira e Gonzalez (2013), Celard 

(2008), Franco (2012) e Turato (2003). 

 Cada uma das análises realizadas partiu de conceitos e reflexões de temas como 

educação formal, Terceiro Setor, e parceria público-privada. Em relação à educação 

formal, realizada nas escolas pelo país, sua diferenciação da educação não formal e sua 

interação com outras modalidades educacionais, os referenciais teóricos foram: Libâneo 

(2010, 2011, 2012), que considera o conceito de educação formal não convencional; Gohn 

(2006, 2010, 2011a), com diversos estudos e considerações sobre a educação não formal, 

suas potencialidades e as formas de interligação desse tipo educacional e a educação 

formal; Trilla (2008), que considera as interações funcionais e intromissões mútuas entre 

educação formal, não formal e informal.  

 Em relação ao entendimento do processo de descentralização nas políticas 

públicas sociais brasileiras, entre elas a educacional, utilizou os seguintes autores: Araújo 

(2010), com considerações sobre a divisão de competência entre os entes federados e suas 

consequências para os municípios; Abreu (2002) traz reflexões sobre a descentralização 

entre os entes federados brasileiros; Cury (2006, 2014), que em seus estudos traz 

considerações sobre o federalismo por cooperação e seus efeitos na educação; Martins 

(2001) discute as questões diferenciadoras entre a descentralização governamental e a 

descentralização do Estado para sociedade civil. 

 As análises por fim também consideraram os conceitos de Gerencialismo e 

Terceiro Setor. Nesse caso os referencias teóricos foram: Sousa (2006) que traz 

considerações sobre políticas públicas a partir das ideias do “novo gerencialismo” 

público; Montaño (2002, 2005, 2012) o qual faz considerações sobre o papel do Terceiro 

Setor na área social a partir do aparecimento de um novo trato à questão social, 

percebendo como uma estratégia neoliberal a uma crise do capital; Peroni (2006, 2008, 

2012, 2013, 2015a, 2015b), que ao refletir sobre parcerias público-privadas na educação, 

apresenta considerações sobre a atuação do Terceiro Setor, dentro de um contexto não de 

crise do Estado, mas sim de uma crise do próprio capital; Gohn (2004, 2011, 2014), que 

em estudos sobre a educação não formal, reflete sobre as novas formas de associativismo 

ocorridas por meio de parcerias do setor público com o setor privado; Russo e Bannell 

(2011, 2013), Abreu (2013) e Lima Neto (2013) autores que em seus estudos dialogam 

com os anteriormente citados contribuindo para trazer uma visão das políticas públicas 
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educacionais a partir da Reforma do Estado da década de 1990 e do ponto de vista das 

entidades privadas em relação às parcerias com os entes estatais.  

 A relevância desse estudo está em contribuir para um melhor entendimento da 

forma com que uma parceria público-privada se realiza dentro de uma rede pública de 

grandes dimensões como a da cidade do Rio de Janeiro. Compreender como governo, 

ente privado e professores vêm percebendo o Projeto Autonomia Carioca busca auxiliar 

na procura de novos caminhos para diminuir o fracasso escolar e o abandono, 

principalmente no ensino fundamental. 

O Projeto Autonomia Carioca é uma aceleração de estudos que tem provocado 

consequências na aprendizagem em diversos jovens cariocas na faixa etária de 14 a 17 

anos, desde o ano de 2010. Esse estudo procura perceber os efeitos para os alunos em 

atraso escolar como também para o trabalho dos professores envolvidos e de caminhos 

trilhados nesse modo de educação formal pode apresentar às políticas públicas 

educacionais municipais. 
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1 EDUCAÇÃO EM SENTIDO AMPLO: AS MODALIDADES EDUCACIONAIS 

 

A educação em uma perspectiva ampla é formada por vários processos formativos 

pelos quais o indivíduo passa em tempos e momentos diferentes de sua vida. O 

reconhecimento dessa abrangência da educação permite perceber que fatos presentes no 

cotidiano podem representar ações educativas capazes de contribuir na formação de 

crianças e jovens, matriculados em escolas públicas e privadas. Segundo Enguita (2008), 

em uma sociedade da informação com rápidas mudanças e globalizada, a escola não deve 

ficar sozinha na tarefa de educar e não pode olhar para si mesma dessa forma. A 

instituição escolar precisa perceber o que acontece nos grupos ao seu redor, como a 

família, associação e todas as instituições que fazem parte do universo do aluno. Dessa 

forma, o autor destaca que o trabalho em rede, ou seja, em cooperação entre a escola e 

esses grupos, agrega conhecimento e ajuda na formação de crianças e jovens inseridos no 

ambiente escolar.  

 Nos anos de 1960, algumas divisões do universo educacional foram pensadas e 

ampliaram a visão sobre educação.  Uma delas foi proposta por P.H. Coombs, que 

escreveu “The educational crisis” (A crise mundial da educação), livro que iniciou a 

popularização dos meios educacionais além da escola (GOHN, 2010). Em 1974, Coombs 

e Ahmed publicaram um trabalho definindo, de forma mínima, a educação em três 

campos: formal, não formal e informal (GOHN, 2010). Essa divisão vem sendo objeto de 

reflexões de autores do campo educacional nas últimas décadas. Os estudos buscam 

delimitar os limites, as potencialidades e as interações entre esses três tipos de educação 

e suas consequências para a formação de crianças e jovens pelo mundo.  

 Esse capítulo trata das diferentes esferas educacionais e suas relações com as 

escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro. Ele tem como primeiro item “Diferenciação 

Entre Educação Formal (Convencional e Não Convencional), Educação Não Formal e 

Educação Informal” em que é feita a conceituação desses três campos a partir das 

considerações de três autores: José Carlos Libâneo, Maria da Gloria Gohn e Jaume Trilla. 

O objetivo dessa parte do texto é entender os limites de cada campo educacional, 

observando onde acontece a educação formal e como esta contribui para formação de 

jovens na cidade do Rio de Janeiro. No item seguinte, “As Interações Entre Educação 

Formal e Educação Não Formal” se discute as formas de interações e interpenetração 

desses dois campos, mesmo que por meio não intencional, relacionando suas 

consequências na aprendizagem de jovens.  
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1.1 Diferenças Entre Educação Formal (Convencional e Não Convencional), 

Educação Não Formal e Educação Informal 

  

Atualmente, refletir sobre educação é pensar em vivências escolares e não 

escolares, ou seja, em processos formativos que podem ou não estar no ambiente de uma 

escola. A tripartição do universo educacional em educação formal, educação não formal 

e educação informal ajuda perceber que a aprendizagem de crianças e jovens pode ocorrer 

por vários modos e meios, alguns deles além dos muros de uma escola.  

 Essas reflexões sobre conceitos e limites desses tipos educacionais e a ampliação 

dos meios de proporcionar educação a crianças e jovens ganharam força na década de 

1990. Na Conferência Mundial de Educação Para Todos realizada em 1990 na cidade de 

Jomtien, na Tailândia, convocada pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para 

a Educação) UNICEF (Fundo das Nações Unidas para Infância), PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento) e o Banco Mundial foram reforçadas as 

estratégias de ampliação das modalidades educacionais, indo para um contexto fora do 

ambiente escolar. A educação básica se tornou prioridade da década de 1990. Nessa 

conferência também, Brasil, China, Bangladesh, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria 

e Paquistão se comprometeram a realizar ações no intuito diminuir as taxas de 

analfabetismo de seus territórios.  (SHIROMA, 2007; GOHN, 2010, TORRES, 2009) 

Nesse contexto, as ações governamentais deveriam direcionar seus esforços para 

que cada vez mais crianças e jovens tivessem assegurado a possibilidade de acesso à 

educação básica não restrita somente a oferta do Estado. Apareceram novos atores neste 

cenário como, por exemplo, o voluntariado e as entidades privadas que passaram a 

desenvolver ações educativas em espaços além do espaço escolar. O ponto central passou 

ser a aprendizagem, independentemente do lugar onde ocorre e os meios utilizados pelos 

educadores envolvidos no processo formativo (SHIROMA, MORES, EVANGELISTA, 

2007; GOHN, 2010). 

 Em relação a essas políticas educacionais propostas por organismos 

internacionais, Torres (2009) ressalta que a visão ampliada para educação básica contidas 

nos documentos oriundos da Conferência de Jomtien, contrastou com a visão restrita das 

políticas públicas educacionais propostas pelo Banco Mundial – um dos patrocinadores 

dessa conferência – para o mesmo segmento. Na visão de Jomtien, a educação devia: ser 

direcionada às crianças; jovens e adultos; acontecer ao longo da vida do indivíduo; ser 

heterogênea, ou seja, diferente em cada grupo; mudar ao longo do tempo; ser tarefa do 
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Estado e de toda a sociedade civil. Nas propostas do Banco Mundial, a educação básica 

devia ser: direcionada às crianças; igual para todos; ser uma tarefa do Estado e dos 

Ministérios da Educação; o termo seria referente à educação de primeiro grau ou 

equivalente. Esse “desacordo” apontado pela autora pode gerar, muitas vezes, dúvidas 

sobre qual o caminho a seguir pelos governos na elaboração de suas políticas educacionais 

no sentindo de garantir realmente um bom processo de aprendizagem de crianças e jovens 

de um país. 

Após Conferência da Tailândia em 1990, outros encontros mundiais sobre 

educação também ocorreram, entre eles o Fórum de Dakar, no Senegal, em abril de 2000. 

Nesse fórum se reafirmaram os compromissos assumidos Jomtien. Foram discutidos os 

avanços, os desafios e as oportunidades para os países participantes – entre eles o Brasil 

– no campo educacional até o ano de 2015. Nas metas de Dakar estão: a garantia de uma 

educação primária de boa qualidade e gratuita para crianças, em especial meninas, 

independentemente de raça ou religião; formação de jovens e adultos direcionada ao 

desenvolvimento de habilidades possibilitando uma formação para o mercado de trabalho 

e uma participação na sua sociedade; a melhora de todas as questões relacionadas à 

qualidade na educação, em especial as relacionadas à alfabetização, cálculos matemáticos 

e conhecimentos mínimos para o uso no seu dia a dia (FÓRUM MUNDIAL DE 

EDUCAÇÃO, 2001). 

 A partir dessas considerações iniciais, três autores foram usados como referenciais 

teóricos dessa visão ampliada de educação, a fim de conceituar e estabelecer os limites 

entre educação formal, não formal, informal, entendendo o modo com que essas três 

modalidades educacionais aparecem e interagem em escolas públicas municipais na 

cidade do Rio de Janeiro. São eles: Libâneo (2010, 2011, 2012), Gohn (2006, 2010, 

2011a, 2014) e Trilla (2008). As considerações de cada autor ajudam perceber os 

processos formativos vivenciados nas escolas públicas municipais da cidade do Rio de 

Janeiro, percebendo que alguns deles são advindos de experiências que não tiveram 

origem dentro das escolas.  

 Libâneo (2010, 2011) considera importante, em uma sociedade com acesso à 

várias tecnologias, repensar o papel da escola e perceber, dessa forma, que essa instituição 

não detém isoladamente o “monopólio do saber”. Assim, adotando um conceito amplo de 

educação, o autor menciona que atividades educativas podem ocorrer por meio de 

familiares, pelos meios de comunicação, por organizações sociais, entre outros. Nesse 

sentido, para Libâneo (2010), a educação apresenta três modalidades e a intencionalidade 
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será critério inicial para estabelecer essa divisão do campo educacional. Segundo o autor 

(2011, p. 57), esse ponto de partida representa perceber na atividade desenvolvida pelo 

educador questões como: a quem ela está direcionada; as metas a serem alcançadas; os 

motivos da realização; os recursos utilizados. 

Assim, surge a diferença entre a educação não intencional e educação intencional. 

A primeira está relacionada a situações e vivências que uma pessoa passa no decorrer de 

seu convívio social. As leis, os costumes e os meios de comunicação são exemplos de 

forças capazes de atuar na formação do indivíduo, constituindo uma prática educativa, 

embora não intencional.  Na segunda, as ações são pensadas com um propósito, sendo 

efeito da própria vivência, com caminhos cada vez mais complexos na relação entre 

indivíduos. Segundo Libâneo (2010), na educação intencional, o indivíduo passa por 

processos que envolvem, não só questões pessoais, como também referentes à 

coletividade. Esse fato está relacionado ao crescimento da participação de cada indivíduo 

no contexto político, se tornando necessário direcionar processos educacionais com 

objetivos específicos para atender a essa demanda coletiva, ou seja, ações educativas 

intencionais (LIBÂNEO, 2010).  

 Assim, partindo dessa dicotomia, Libâneo (2010) apresenta as modalidades da 

educação: 

 

Figura 1: Educação Em Sentido Amplo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos para quê ?. 14ª ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
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educação formal convencional. A escola dentro desse contexto é o lugar onde essa 

modalidade aparece e se desenvolve. Contudo, Libâneo (2010) observa que pode ocorrer 

uma educação formal não convencional, por meio de processos educativos, dentro ou 

mesmo fora da escola, que apresentam metodologias intencionalmente pensadas e 

planejadas, mas que fogem ao que normalmente se diz convencional, sem deixar de ser 

uma educação formal.  Em outras palavras, existe um objetivo para o processo de 

aprendizagem, mas este não segue ao que normalmente é usado por escolas formais pelo 

país. O autor cita como exemplo, a educação de adultos e a educação profissional. 

 Já a educação não formal também inserida na educação intencional, segundo o 

autor, apresenta um grau menor de intencionalidade, isto é, há menos complexidade e 

sistematização nos processos educativos. Nessa modalidade estariam compreendidas 

atividades fora da escola, mas complementares a essa instituição, como passeios em 

museus, visitas à feira de livros e passeios culturais. Mas, para o autor, é equivocado 

entender a educação não formal como uma prática alternativa, pois ela representa bem 

mais, interagindo e complementando a educação formal (LIBÂNEO, 2010). 

 Sobre a educação informal, o autor diz ser uma modalidade da educação não 

intencional e relacionada à vivência da pessoa, envolvendo todos os grupos nos quais ela 

participa, como por exemplo, a família, amigos de escola e do trabalho. Não existe uma 

intencionalidade nas ações vivenciadas, mas os processos educativos ocorrem 

naturalmente e ajudam o indivíduo na formação de posturas dentro da coletividade em 

que está inserido. Essa modalidade acontece durante toda a sua vida e perpassa as outras 

duas modalidades (LIBÂNEO, 2010). 

 Por fim, Libâneo (2011, 2012) também aborda em seus estudos questões relativas 

às escolas brasileiras diretamente onde acontece a educação formal. Segundo o autor, 

mesmo em uma “sociedade tecnológica e da informação”, a escola continua a ter seu 

espaço, mas deve deixar para trás a imagem de ser apenas uma transmissora de 

conhecimento, ela deve “[...] transformar-se num lugar de análises críticas e produção da 

informação, onde o conhecimento possibilita a atribuição de significado à informação” 

(LIBÂNEO, 2011, p.28). O autor comenta que devemos pensar a escola como um lugar 

onde se produz conhecimento a partir das experiências vivenciadas pelos alunos e o meio 

em que estão inseridos. Exatamente, nesses lugares acontecem outras modalidades de 

educação também relevantes para a aprendizagem do indivíduo. Libâneo (2011) cita que 

a nova escola deve unir a “cultura formal (conhecimentos sistematizados) à cultura 

experimentada”. 
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 O autor fez considerações sobre as escolas públicas brasileiras em face das 

propostas educacionais de organismos internacionais. Em trabalho sobre a correlação das 

políticas públicas para educação elaboradas na Conferência de Jomtiem e as políticas 

públicas educacionais brasileiras nos últimos 20 anos, Libâneo (2012) menciona as 

diversas dificuldades que essas escolas têm vivenciado nas últimas décadas. Com efeito, 

surgiram propostas sobre qual seria o real papel delas para resolver questões como 

violência e repetência. O autor cita duas dessas propostas: a primeira, volta da escola 

tradicional, ou seja, aquela fundamentada no conhecimento, nos conteúdos, “provas e 

reprovações”; a segunda, caminhar para uma escola do acolhimento, direcionada aos 

pobres, possuindo uma tarefa social e assistencialista, contudo ensinando o aluno a ler, 

escrever e estar pronto para mercado de trabalho. Nesse contexto breve trazido pelo autor, 

as unidades escolares acabam vivendo um “dualismo”: há uma escola do conhecimento 

direcionada aos mais ricos e uma escola do acolhimento social direcionada aos mais 

pobres (LIBÂNEO, 2012). 

 Em livro sobre política educacional, Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) fazem 

considerações sobre a Reforma Educacional da década de 1990 que nos reportam a essa 

questão do dualismo mencionado por Libâneo (2012). As autoras abordam algumas 

preocupações do governo federal em relação ao ensino fundamental. Entre elas estavam 

o aumento do número de vagas nas escolas e a continuidade dos estudos de alunos 

regularmente matriculados, diminuindo a evasão escolar. Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2007) citam programas federais nesse sentindo, como Acorda Brasil, Aceleração da 

Aprendizagem e Bolsa Escola. Esse último se destinava a oferecer um auxílio financeiro 

para famílias de baixa renda, que tivessem filhos matriculados em escolas públicas, com 

a finalidade de evitar o abandono dos estudos.  

 Essas breves reflexões das autoras ajudam a perceber que alguns programas 

educacionais, como o Bolsa Escola, direcionados às instituições com alunos oriundos da 

população mais carente, aproximam mais o ambiente escolar da proposta de uma escola 

de acolhimento social, mencionada por Libâneo (2012). As unidades educacionais 

acabam envolvidas em questões mais assistencialistas do que propriamente relacionadas 

à aprendizagem. De certa forma, também se mostra um direcionamento das políticas de 

educação para o atendimento das propostas de organismos internacionais, ao pensar na 

ampliação do acesso às escolas assegurando um mínimo de aprendizagem. Esse olhar do 

governo federal também é sentido na educação formal de estados e municípios, pois 
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existem outros programas semelhantes à Bolsa Escola que garantem a permanência do 

aluno no ambiente escolar a partir de um auxílio em dinheiro para famílias carentes. 

 Retomando as questões abordadas por Libâneo (2012) em seu texto sobre a 

política educacional brasileira nos últimos anos, o autor aponta também uma “visão 

restrita” e uma “visão ampliada” sobre a educação contida em documentos oriundos de 

conferencias internacionais de educação. Visão ampliada, pois contemplam os três tipos 

de educação: formal, não formal e informal; visão restrita, pois trabalha com ideias de 

“aprendizagens mínimas”, ou seja, somente aquelas essenciais para um bom 

relacionamento do indivíduo com seu meio e com o mundo.  

 Essas últimas considerações de Libâneo (2011, 2012) fazem pensar na amplitude 

de funções que a escola possui atualmente e em sua relevância na formação de crianças e 

jovens no país. A educação formal escolar tem desafios e tarefas nem sempre fáceis de 

serem atendidas em face da realidade de poucos recursos e investimentos na formação 

docente. Contudo, ainda é um lugar onde alunos mais carentes podem conseguir melhorar 

sua situação de vulnerabilidade social. Como bem Libâneo (2011, p.29) destaca “[...] o 

valor da aprendizagem escolar está justamente na capacidade de introduzir os alunos nos 

significados da cultura e da ciência por meio de mediações cognitivas e interacionais 

providas pelo professor”. 

 Outra autora que aborda essas modalidades de educação é Gohn (2006, 2010, 

2011a, 2014). Em seus estudos sobre educação não formal, a autora discute o conceito 

ampliado de educação e sua divisão em educação formal, educação não formal e educação 

informal. Para Gohn (2014), no mundo globalizado de sociedades organizadas em redes, 

cada vez mais as organizações internacionais ligadas à área educacional apontam novos 

caminhos para aprendizagem para crianças e jovens além das escolas. Assim, Gohn 

(2006, 2010) separa alguns aspectos para diferenciar esses três campos, como objetivos, 

atributos, tempo, metas, educadores e metodologia.  

 Segundo Gohn (2010) na educação formal um dos objetivos é a aprendizagem de 

conteúdos “regulamentados e normatizados” ao longo da história, em leis como a de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Ao final de determinado tempo existe 

uma certificação que possibilita ao aluno alcançar novas etapas dentro de um sistema de 

ensino. Esse campo educacional ocorre em lugar especifico – escolas e universidades – 

dividindo-se em séries e os docentes são professores capacitados para cada nível de 

educação. Gohn (2010) acrescenta que a metodologia é descrita em lei e seu 

desenvolvimento apresenta diversas modalidades, temáticas e questões. Na legislação 
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brasileira, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação de 1996 (BRASIL, 1996) enumeram princípios e fundamentos para o 

sistema educacional, os quais legislações estaduais e municipais usam para elaboração de 

leis ordinárias nas respectivas esferas e também como um dos pontos a serem observados 

na elaboração de políticas públicas direcionadas à educação formal. Por fim, a autora 

observa que nesse campo educacional a normatização e a burocracia podem ocasionar 

pouca “flexibilidade nas agendas” causando, algumas vezes, dificuldades nos processos 

de aprendizagem. Além disso, a falta de recursos tecnológicos nas escolas ou a formação 

nem sempre adequada dos docentes para uso dos mesmos acaba se tornando mais um 

empecilho nas atividades educativas desenvolvidas nas escolas pelo país (GOHN, 2014) 

 Em relação à educação não formal, Gohn (2010) menciona que o objetivo desta 

modalidade é desenvolver no aluno a capacidade de se perceber como cidadão ativo e 

transformador do grupo onde está inserido. O processo educativo procura observar os 

interesses e necessidades das crianças e jovens envolvidos, usando metodologias que 

partem da realidade e das vivências deles no seu meio. Como nessas ações não formais 

existe uma intencionalidade, os objetivos, metodologia e caminhos podem sofrer 

alterações constantes (GOHN, 2010). Não há uma organização por série/idade como na 

educação formal. Esse campo procura contribuir para formação de uma nova cultura 

política e seus resultados podem ser diversos, como: preparar o aluno para as dificuldades 

da vida em sociedade e saber entender o mundo por meios de vários olhares e uma 

identidade coletiva. A autora destaca lacunas na educação não formal, entre elas: a falta 

de uma formação específica para o profissional que atua nesses espaços e que nem sempre 

o educador social é um professor; definição de forma mais clara de objetivos e funções 

dessa modalidade; criação de instrumentos metodológicos de análises (GOHN, 2006). 

 A educação não formal apresenta dimensões de aprendizagem, entre elas: a 

política ou de direitos, ou seja, procura mostrar ao aluno seu papel como cidadão, 

participante de atividades coletivas; a de habilidades, preparando o aluno para o mercado 

de trabalho, desenvolvendo suas potencialidades; a de conteúdos, em ações voltadas para 

reforçar informações passadas por meio da educação formal escolar (GOHN, 2011a). 

 Em relação à educação informal, Gohn (2006) diz que essa modalidade ocorre de 

forma espontânea, em ambientes como a casa do indivíduo, a igreja que frequenta e o 

convívio com amigos da escola e do trabalho. O objetivo é promover a socialização dessa 

pessoa sem haver um processo intencional de educação, de espera de resultados 

específicos, até porque a educação informal acontece durante toda a vida de uma pessoa. 
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 Por último, também são relevantes as considerações do autor espanhol Trilla 

(2008), que nos seus estudos sobre educação não formal trouxe reflexões sobre o universo 

educacional e sua tripartição em educação formal, não formal e informal. Para o autor, a 

educação está em atividades dentro da escola como também em uma feira profissional ou 

dentro de um centro cultural. Ações educacionais podem ocorrer em um trabalho de 

professores, formados especificamente para aquela posição, como por meio de um 

médico que visita uma escola dando palestras para jovens de camadas populares sobre 

AIDS.  

 Nesse ponto, o autor nos faz refletir sobre a complexidade dessas ações, que por 

conta disso, se torna importante fazer uma divisão do universo educacional, para melhor 

compreender cada processo educativo que o indivíduo passa ao longo de sua vida. Assim 

como Gohn (2010) faz a referência aos estudos de Coombs e Ahmed da década de 1970, 

de modo a entender as origens da expressão educação não formal e perceber a amplitude 

do campo educacional formado também pela educação formal e a educação informal.  

 Trilla (2008) observa as fronteiras entre esses três tipos, apontando critérios para 

uma diferenciação entre elas. Inicialmente, o autor descreve dois critérios para estabelecer 

fronteiras entre a educação informal e as outras duas modalidades. O primeiro é o da 

intencionalidade. Assim, a educação formal e a não formal apresentam uma 

intencionalidade enquanto a educação informal não seria intencional. Contudo, Trilla 

(2008) não compartilha da ideia que esse seja um melhor caminho para se definir 

fronteiras entre essas modalidades educacionais, pois nem todo processo advindo de uma 

educação informal, como ocorridos no convívio familiar entre pais e filhos, será sempre 

não intencional.  

 O segundo critério descrito pelo autor é relacionado à questão metodológica. Por 

ele a educação formal e a não formal seguem a determinados métodos e, às vezes, estão 

inseridas em um sistema educativo. No caso da educação informal, essa ideia de 

metodologia e sistema não existiria. O autor faz novas ressalvas, pois o conceito de 

sistema nem sempre é único, fechado e questiona se não há métodos no processo 

educativo entre pais e filhos (TRILLA, 2008). 

 Para Trilla (2008, p.37) o melhor critério é o da “[...] diferenciação e da 

especialidade da função ou do processo educacional”. Então, a educação informal é 

modalidade relacionada a determinado processo social. Ao falar do exemplo familiar, o 

autor destaca que educar para os pais está associado a outros deveres na sua família, como 

zelar pela saúde e segurança dos filhos. Na família não existe um momento só para educar 
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no dia. O processo educativo ocorre no cotidiano da pessoa de forma natural sem um 

tempo determinado. E são desses pontos que aparecem as fronteiras entre a educação 

informal e a educação formal e educação não formal. 

 Em seguida, o autor aponta os critérios usados para delimitar fronteiras entre a 

educação formal e educação não formal. O primeiro é o metodológico, em que são 

observados os procedimentos desenvolvidos na aprendizagem de uma pessoa. Nesse caso, 

a educação formal será a modalidade que ocorre na escola onde os métodos têm tempo e 

objetivos específicos e são vistos como convencionais – como, por exemplo, a divisão 

por série/idade. No caso da educação não formal, a educação acontece fora do ambiente 

escolar apresentando métodos e objetivos diferentes dos convencionais da escola, como 

por exemplo, a educação à distância.  

 O segundo critério apontando por Trilla (2008) é o estrutural, o qual considera o 

estabelecido na lei e pela administração para a formação de um sistema educacional. A 

educação formal segue a legislação, se estruturando de acordo com a vontade do 

legislador. A educação não formal não é relacionada na lei e não segue a estrutura 

sistemática vinda da legislação. Contudo, é importante ressaltar a partir da fala do autor 

que embora não exista na legislação uma referência direta à educação não formal, essa 

modalidade acaba acontecendo em conjunto com a educação formal das escolas, por meio 

de parcerias com o setor privado. Nesse caso há previsão legal, por isso essa possibilidade 

pode ser usada pelos administradores em políticas educacionais direcionadas às escolas 

públicas. Concluindo, Trilla (2008) diz que o critério estrutural deve ser o utilizado, 

contudo sem recusar o metodológico, havendo na educação não formal uma amplitude 

maior de metodologia educacional, algumas delas usadas também pelas escolas formais. 

 Das reflexões de Libâneo (2010, 2011, 2012), Gohn (2006, 2010, 2011a) e Trilla 

(2008) é possível perceber que não existe um caminho único para definir ou delimitar 

fronteiras entre educação formal, educação não formal e educação informal. Contudo, 

apesar de diferenças nas argumentações sobre essas modalidades educacionais, os três 

autores dialogam ao reconhecem a amplitude do universo educacional e por mencionar a 

escola como instituição onde a educação formal acontece, embora não esteja sozinha na 

função de desenvolver processos educativos com crianças e jovens. Deve-se pensar que 

família, comunidade, lugares como museus, fundações e ONGs também compartilham 

com as escolas essa atribuição, desenvolvendo atividades com metodologias variadas 

objetivando a aprendizagem.  
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 Será exatamente no ambiente escolar onde todas essas aprendizagens transmitidas 

pelas três modalidades vão se correlacionar e interagir em favor de uma educação mais 

completa visando à formação cidadã dos envolvidos no processo educativo. Como bem 

ressalta Sposito (2006), entre os jovens brasileiros de classes pobres a educação escolar e 

a educação não escolar – denominação usada pela autora para educação formal e não 

formal, respectivamente – não podem ser estudadas de forma separada, sendo necessários 

cada vez mais estudos sobre esse conjunto de educação não escolar, até pelo incentivo de 

organismos internacionais, como a UNESCO E A UNICEF.  

 Atualmente, pensar no universo educacional é aceitar que ações educativas não 

acontecem apenas em atividades realizada por professores em escolas públicas e privadas 

de um sistema de ensino. Já o trabalho docente nos diferentes espaços formativos, como 

explica Enguita (2008), não se resume apenas a troca de ideias com seus colegas de 

escola. Hoje, essa troca entre professores pode ocorrer fora dos limites de sua cidade e 

até mesmo de seu país. Segundo o autor, é preciso perceber que a sociedade se transforma, 

muda e se relaciona muito rapidamente. A escola deve perceber isso e agir em rede com 

esse universo ao seu redor, buscando compartilhar ideias e ações em prol de um melhor 

atendimento do seu aluno (ENGUITA, 2008). 

  Há aprendizagem por caminhos não escolares, sem que eles deixem de contribuir 

para formação de jovens. Levar alunos para assistir uma ópera ou visitar um museu 

renomado pode ser uma forma de desenvolver processos educativos na área de música e 

história, respectivamente, sem estar na escola. Entender a educação em uma perspectiva 

ampla é perceber que o processo aprendizagem de crianças e jovens pelo Brasil vai além 

dos muros da escola. 

 

 

 

1.2 As Interações Entre Educação Formal E Educação Não Formal  

 

 A educação formal e a educação não formal apresentam formas diferentes de 

desenvolver processos educativos objetivando à aprendizagem de crianças e jovens. 

Contudo, estudos de autores como Libâneo (2010), Gohn (2011a, 2014) e Trilla (2008) 

mostram que esses processos acabam interagindo, estabelecendo relações mesmo que não 

seja de uma forma intencional. A ideia de interagir está relacionada, por exemplo, ao fato 

de um jovem pode ao mesmo tempo estar matriculado em uma escola, onde ocorre uma 
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educação formal e também frequentar aulas de reforço escolar ou de inglês em um espaço 

fora da escola onde se desenvolvem processos educativos não formais. Nesse exemplo, 

educação não formal se relaciona com educação formal por meio da ideia de reforço ou 

complementaridade, sem necessariamente existir uma ligação direta entre escola/espaço 

não formal.  

 Segundo Gohn (2014, p. 42), as atividades educativas da educação não formal não 

substituem a aprendizagem escolar e devem “[...] cruzar, atuar e potencializar a educação 

formal, não como mera complementação, mas como diretriz estruturante”. A autora 

complementa essa consideração destacando a necessidade de percepção dos gestores 

públicos dessa interação no momento de elaboração das políticas educacionais.  

 Trilla (2008, p.44-50) fala sobre as interações funcionais e as intromissões mútuas 

ao analisar a inter-relações dos tipos educacionais. No primeiro caso, as relações entre 

educação formal, não formal e também a informal estão relacionadas aos efeitos que cada 

um dos processos educativos apresenta na aprendizagem de um indivíduo. Esses efeitos 

podem ocorrer de diversos modos, como: relação de complementaridade; relação de 

suplência ou substituição; relação de reforço e colaboração; relação de interferência ou 

contradição.  

 Desses exemplos citados pelo autor, percebe-se que nas três primeiras formas de 

relação, a educação formal escolar e educação não formal de espaços não escolares podem 

se relacionar positivamente, ou seja, mesmo sem ocorrer intencionalidade nesses dois 

processos educativos cada um contribui com o outro ajudando no caminho de uma 

aprendizagem mais completa de uma pessoa. No último exemplo citado, o caminho não 

é positivo, pois o que é desenvolvido por um tipo segue o sentido contrário ao do outro. 

Em outras palavras, a educação formal passa informações para o aluno que não se 

reafirmam ou se completam com as passadas nos espaços não formais frequentados 

concomitantemente por ele. 

 Nessa última relação, cabe uma reflexão abordada por Sposito (2006) sobre as 

relações entre educação escolar e educação não-escolar. Segundo a autora, de uma forma 

geral, ocorre paralelismo, ou seja, as ações educativas nessas duas modalidades 

educativas acontecem lado a lado na realidade de jovens de camadas populares, não 

havendo ponto de contato. São ações desenvolvidas ao mesmo tempo, sem interagirem e, 

em alguns momentos, existindo críticas mútuas ou uma rejeição. Ressalta Sposito (2006, 

p.90) que o crescimento de “[...] atividades educativas complementares à rede escolar 

cria, praticamente, uma rede paralela de educação não-escolar no país [...] jovens pobres 
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são cada vez mais submetidos à ação intencional de duas redes educativas: escolar e não-

escolar [...]” 

 Retomando as reflexões de Trilla (2008), sobre as relações entre as trê 

modalidades de educação, existem as referências às “intromissões mútuas” ondeo autor 

menciona que a educação formal, a não formal e a informal não são campos isolados e 

existe uma invasão constante de um campo no outro. Partindo dessa consideração, pode-

se pensar: existe um método totalmente formal? Ou uma metodologia totalmente não 

formal? É possível misturar práticas educativas formais e não formais? Como as escolas 

percebem essa relação entre formal e não formal? Trilla (2008) aponta o caminho para 

essas respostas ao dar exemplos sobre o uso de meios de comunicação de massa, que 

seriam muito mais informais, como educação formal, por meio de uma graduação à 

distância e também como não formal, com um curso de inglês pela internet. O que o autor 

nos faz refletir nesse ponto é que pensar no universo educacional de forma ampla e 

tripartido não é pensar nele ampliado e compartilhado.  

 Assim, a educação formal, a não formal e a informal não ocorrem no mesmo 

espaço físico, porém constantemente se relacionam, usando recursos e metodologias 

semelhantes ou até mesmo iguais no caminho de levar uma aprendizagem cada vez mais 

completa para um aluno. Esses tipos educacionais não são isolados e distantes. Estão 

próximos e fazem parte do cotidiano do indivíduo envolvido no processo 

ensino/aprendizagem. Um professor de História que usa em sua aula a internet para visitar 

o site de um museu na França e incentivar alunos a entender Revolução Francesa ou um 

professor de Francês que usa textos nesse idioma disponíveis na rede estão 

proporcionando às suas turmas uma educação formal, usando um meio informal para 

chegar a espaços onde ocorrem processos educativos não formais. Segundo bem 

menciona Gadotti (2005), o que deve ser levado em consideração são as “potencialidades” 

da educação formal e não formal e de que forma há uma “harmonização” desses dois 

campos da educação. 

 Em relação a essas interações entre educação formal e educação não formal, 

Libâneo (2010) e Gohn (2011a, 2014) dialogam com Trilla (2008) ao perceberem essas 

relações entre modalidades de educação. Para Libâneo (1999, p. 95), a educação formal 

e a não formal não podem ser separadas e vistas isoladamente na vida de um jovem. O 

aluno está inserido em um contexto social que o leva a aprendizagens além da escola. O 

autor acrescenta que a intencionalidade da ação educativa não é exclusividade de um 
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ambiente institucionalizado como o da escola e finaliza “[...] trata-se pois, sempre, de 

uma interpenetração entre o escolar e o extra-escolar”. 

 Para Gohn (2011a, p.24-25) “[...] é preciso agregar ao ensino formal, ministrado 

na escola, conteúdos da educação não formal, como os conhecimentos relativos à 

motivação, à situação social, à origem cultural dos alunos etc”. Em outras palavras, a 

autora aborda a ideia de interagir esses dois campos como uma forma de buscar uma 

melhor formação cidadã do aluno nas escolas pelo país.  

 As considerações de Trilla (2008), Gohn (2011a, 2014), Libâneo (2010) Gadotti 

(2005) e Sposito (2006) levam a concluir que pensar educação em sentido amplo e 

tripartida como educação formal, educação não formal e educação informal não é pensar 

em educação compartimentada, ou seja, pensar que cada modalidade educativa 

desenvolve suas ações de forma isolada sem relacionar-se. Principalmente, quando a 

educação é direcionada a jovens de camadas mais populares, a interação de todas as ações 

educativas, sejam elas dentro da escola ou em espaços não formais, contribui no 

desenvolvimento mais completo desse indivíduo. Nos últimos anos, com a ampliação 

desses espaços, cada vez mais a escola precisa entender e incorporar essas ações no seu 

cotidiano com olhar positivo para tais práticas e as perceber como uma forma de trazer 

novas experiências que podem auxiliar na aprendizagem dos alunos mais carentes ou com 

dificuldades.  

 

 

 

 

 

 

 

2 A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 A década de 1980 representou um momento de mudanças na república brasileira. 

Era o fim da Ditadura Militar iniciada em 1964 e o início da Nova República com 

governantes civis. Nesse novo contexto, formou-se uma Assembleia Constituinte, que em 

5 de outubro de 1988 promulgou uma nova Constituição para o Brasil. Nos seus 250 

artigos, a Constituição Federal de 1988 (CRFB) estabeleceu a república como forma de 

governo, o presidencialismo como sistema de governo e a federação como modo de 
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organização do Estado. No texto constitucional, a educação aparece, primeiramente, no 

art. 60 como um dos direitos sociais (BRASIL, 1988). Segundo Lenza (2010, p.838), esses 

direitos são “[...] prestações positivas a serem implementadas pelo Estado”, isto é, o autor 

expõe que os direitos sociais são aqueles oferecidos pelo Estado para atender as 

necessidades da coletividade.  

A educação como um desses direitos será ofertada pelos entes federados do país 

à população, independentemente dessa prestação ser feita também pelo setor privado. A 

CRFB em artigos que tratam da Ordem Social dedica um capítulo à Educação. Entre os 

artigos 205 e 214 estão princípios e regras gerais para esse direito social, que serviram de 

fundamentos para elaboração da segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

a lei 9394/96 (BRASIL, 1996). O art. 214 é norma constitucional que referenda o Plano 

Nacional de Educação, atualmente regido na lei 13005/141. A educação formal do país 

busca nesses dois instrumentos legais as diretrizes a serem seguidas por todos os entes 

federados. Na década de 1990, a Reforma do Estado provocou novas mudanças afetando 

a área educacional, pois o olhar administrativo aos poucos se tornou gerencial e menos 

burocrático. Esse fato afetou o planejamento de políticas públicas e muitos municípios 

brasileiros passaram a pensar em conceitos de eficiência e qualidade como prioridade nas 

escolas. 

 Esse capítulo expõe reflexões sobre esse momento, procurando entender as 

consequências desse contexto legal para as políticas públicas educacionais municipais no 

país. No primeiro item “A Constituição Federal de 1988 e a descentralização na 

educação” aborda a questão do federalismo no texto constitucional e sua relação com o 

processo descentralizador no campo educacional. No segundo item “A Reforma do 

Estado e a relação com o Gerencialismo” destaca algumas questões relacionadas à 

reforma na administração pública no governo do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso que levaram um viés gerencial às políticas públicas na área social. No terceiro e 

último item, “O Terceiro Setor na educação brasileira”, objetiva mostrar a diversidade de 

entidades da sociedade civil que formam esse setor e compreender como o processo 

descentralizador, ocasionado pelo federalismo de cooperação e pela Reforma do Estado 

                                                           
1 De acordo com a CRFB, o Plano Nacional de Educação tem duração de 10 anos e visa a formação de um 

sistema nacional de educação a partir do regime de colaboração entre os entes federados. O primeiro foi 

estabelecido pela lei 10172/01 e teve vigência de 2001 a 2011; o segundo, pela lei 13005/14, só foi aprovado 

em 2014 e tem vigência até 2024 (BRASIL, 2001, 2014). 



36 
 

de 1990, levou ao crescimento da participação do Terceiro Setor em questões sociais e, 

consequentemente, à formação de parcerias com o Estado na área educacional. 

 

2.1 A Constituição Federal e a Descentralização na Educação 

 

 A CFRB adotou a federação como forma de Estado. O art. 10 preceitua que a 

República Federativa do Brasil é formada a partir da “união indissolúvel de Estados, 

Municípios e Distrito Federal (BRASIL, 1988). Os entes federados não são dotados de 

soberania. Na verdade, eles possuem autonomia administrativa e jurídica, mas estão 

unidos formando um Estado único, que é soberano em relação a outras nações. 

Concordamos com Cury (2006, p.114) ao dizer que a federação representa “[...] a união 

de membros federados, que formam uma só entidade soberana: o Estado”. 

 No Brasil, o modelo adotado foi o federalismo de cooperação. Nele existe uma 

colaboração dos entes federados e uma divisão de competências como forma de 

cumprimento dos fundamentos da república. De acordo com Lenza (2010, p. 342) “[...] 

as atribuições serão exercidas de modo comum ou concorrente, estabelecendo-se uma 

verdadeira aproximação entre os entes federados, que deverão atuar em conjunto”. O 

autor aponta algumas características do federalismo e duas delas são percebidas na sua 

explicação sobre federalismo de cooperação. A primeira, nesse modelo cada ente 

federado tem autonomia para tomar decisão em relação a determinado assunto. A 

segunda, os mesmos entes têm suas competências preceituadas na CRFB, o que 

proporciona um equilíbrio no federalismo brasileiro preservando a autonomia de cada 

ente (LENZA, 2010). 

Partindo desse modelo federativo, ao tratar da Organização do Estado, a CRFB 

elenca alguns artigos sobre as competências de cada ente federado. Entre eles, o art. 23 

que estabelece a competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

(BRASIL, 1988), isto é, as competências administrativas. Segundo menciona Araujo 

(2010, p.235) “[...] as competências comuns visam a dar materialidade ao regime de 

colaboração entre União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”. Em seus doze 

incisos, o artigo 23 da CRFB listou os assuntos que competem administrativamente a 

todos eles, como, por exemplo, saúde, educação, cultura e meio ambiente (BRASIL, 

1988). Na prática significa dizer que cada governo na sua respectiva esfera pode realizar 

ações nesses campos, de acordo com as demandas regionais, visando ao atendimento das 

necessidades da coletividade. Cabe destacar que o parágrafo único desse artigo determina 
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o uso de lei complementar para estabelecer um regime de colaboração entre os entes 

federados nas matérias elencadas, até para evitar um desequilíbrio na forma federativa do 

país (BRASIL, 1988). Esse regime objetiva uma ação conjunta e coordenada entre União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, evitando ações administrativas dissonantes que 

poderiam não trazer benefícios aos cidadãos no seu dia a dia. 

Outro artigo constitucional a tratar da questão das competências é o art. 24. Ele 

especifica a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar 

sobre determinados assuntos, ou seja, cada ente pode estabelecer leis referentes, por 

exemplo, a proteção do patrimônio, cultura, educação, ensino, desporto e meio ambiente, 

ficando a União responsável pelas normas gerais e os Estados e o Distrito Federal, pelas 

normas suplementares (BRASIL, 1988). Novamente, é possível perceber que a CRBF 

segue o caminho do federalismo de cooperação, pois procura dividir competências para 

elaboração de leis sem esquecer o equilíbrio nas ações realizadas, evitando leis totalmente 

discordantes nos vários estados brasileiros.  

Nesses dois artigos constitucionais, a Educação aparece como um dos assuntos da 

competência comum (art. 23, VI) e da competência concorrente (art. 24, IX). O mesmo 

sentido está o art. 211 já na parte direcionada a esse direito social na constituição. Ele 

estabelece a formação de um sistema de ensino em regime de colaboração entre União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 1988). Importante ressaltar que a falta 

da regulamentação prevista pela CRFB, por meio de uma lei complementar (ato do poder 

legislativo), acaba dificultando a elaboração de medidas colaborativas e articuladas mais 

concretas entre os entes federados, as quais possam realmente levar à formação de um 

sistema educacional no país.  

Durante o governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva foi publicado o 

Decreto 6094/07 (ato do poder executivo e não do legislativo), que criou o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, estabelecendo um regime de colaboração da União, 

com Estados, Distrito Federal e Municípios e a participação da família e da comunidade. 

Entre outros pontos, estabeleceu o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) como base para aferir qualidade na educação básica e instituiu o PAR (Plano de 

Ações Articuladas) para cumprimento das metas do plano, apresentando o apoio técnico 

e financeiro do MEC (BRASIL, 2007).  

Contudo, esse regime de colaboração foi disposto por decreto que é um ato do 

poder executivo e não do poder legislativo, podendo assim ser revogado pela simples 

mudança de governo, por exemplo. Caso esse regime fosse estabelecido por lei 
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complementar, existiria um processo amplo de discussão e elaboração com representantes 

eleitos pela sociedade civil e apenas uma nova lei poderia revogar a mesma. Em outras 

palavras, por lei complementar o regime de colaboração dos entes federados em assuntos 

educacionais garantiria uma sólida fundamentação legal, no caminho da formação de um 

sistema educacional nacional realmente eficiente, que pudesse auxiliar principalmente os 

diversos municípios pelo país, na direção da resolução de questões como o analfabetismo 

e a defasagem idade/série. 

Dialoga-se, dessa forma com as reflexões de Araújo (2010) e Cury (2014).  

Segundo Araújo (2010, p.37) a não definição de normas de cooperação acrescida a 

diferenças de orçamento de cada município acabam gerando vários sistemas de ensino, 

fatos que reduzem formas mais eficazes de acesso e permanência na escola e também 

afeta o plano de carreira dos professores. O equilíbrio decorrente do federalismo de 

cooperação fica frágil e gera grandes diferenças no tipo de escola pública ofertada pelos 

diversos municípios do país. Já Cury (2014, p. 53) ressalta que o regime federativo por 

cooperação estabelece diversas atribuições privativas e comuns para os entes federados, 

o que torna a “satisfação do direito à educação” algo complexo e de difícil gestão. O autor 

afirma que a falta de lei complementar no regime de colaboração, acrescida às diversas 

realidades de cada estado brasileiro, torna “[...] a gestão da educação muito complexa, 

visto o número de sujeitos e de arenas que podem tomar decisões dentro do campo 

educacional”. Contudo, as políticas educacionais não podem esquecer, em sua 

elaboração, dos “princípios e finalidades” da Constituição Federal (CURY, 2014). 

 Independentemente dessa falta de regulamentação do regime de colaboração, 

percebe-se na divisão de competências no texto constitucional de 1988, um olhar 

direcionado para um processo de descentralização no setor social e, consequentemente, 

afetando áreas como educação, saúde e meio ambiente. Segundo Abreu (2002, p. 15), na 

descentralização ocorre uma “[...] redistribuição de poder, com o repasse do processo de 

tomada de decisões”. Esse processo descentralizador, oriundo da CRFB, é classificado 

pela autora como “descentralização entre os níveis de governo”, isto é, uma 

descentralização governamental, em que União, Estados, Distrito Federal e Município 

dividem funções de forma equilibrada para atender os interesses sociais coletivos.  

Martins (2001) menciona alguns objetivos desse processo na Educação: no plano 

econômico, melhoramento no uso dos recursos para a área; no plano político, visar uma 

gestão democrática; no plano administrativo, pensar em programas educacionais que 

demandem menos burocracia; no plano pedagógico, participação de alunos e professores 
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na elaboração de projetos educacionais. Dessa forma, a descentralização governamental 

na Educação deve proporcionar posturas de articulação entre os entes federados para 

melhorar ou resolver questões como: analfabetismo, correção de fluxo, acesso à escola 

gratuita de qualidade e formação continuada de professores.  

 Nesse contexto do final da década de 1980, com a elaboração da Constituição 

Federal foi acrescido, na década seguinte, de novos ajustes administrativos, levando a 

caminhos cada vez mais descentralizadores nas políticas sociais pelo país. Aparecem 

novos sujeitos nesse cenário. No campo educacional, o modelo voltado para o novo 

gerencialismo direcionou governos estaduais e municipais no planejamento de suas 

políticas, afetando diretamente crianças e jovens em escolas públicas. 

 

2.2 A Reforma do Estado e a Relação com o Gerencialismo 

 

 A Reforma do Estado da década de 1990 ocorreu durante o governo do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso. Seu início foi em 1995 com a criação do 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). O ministro indicado 

para pasta foi Bresser Pereira. O objetivo principal dessa reforma era tornar o aparelho 

estatal mais eficiente, menos burocrático. A publicação do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho Estatal (PDRAE) pelo MARE buscou dar à administração pública federal um 

caráter gerencial, deixando de apresentar características de uma administração 

burocrática (DI PIETRO, 2012). Ao Estado só caberiam tarefas que lhe fossem 

exclusivas, descentralizando as demais. A preocupação passou a ser com os resultados, 

visando à eficiência e qualidade dos serviços públicos. Nesse caminho, foi aprovada a 

Emenda Constitucional n0 19 de 4 de junho de 1998, que entre outras coisas, modificou o 

art. 37 da CRFB, inserindo entre os princípios explícitos da administração pública, o da 

eficiência2 (BRASIL, 1988). Para sua efetivação, o administrador público deve buscar 

atender da melhor forma os interesses públicos, prestando serviços com máximo de 

efetividade. 

Segundo Di Pietro (2012), a reforma ocorreu pela constatação de dois pontos pelo 

governo: a existência de uma crise financeira, que acaba levando o governo a ter 

                                                           
2 Artigo 37 da CRFB: “A administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecem aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e da eficiência [...]” (BRASIL, 1988) 
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dificuldade de cumprir suas competências constitucionais em várias áreas sociais3 e 

também a busca do Estado por soluções para essa crise, tornando-se mais eficiente. A 

autora complementa essa ideia, dizendo que foi o caminho de uma administração 

burocrática4 para uma administração gerencial em que o cidadão e as entidades privadas 

conquistam mais espaço em setores administrativos. 

O ex-ministro Bresser (PEREIRA, 1997), ao falar sobre a reforma, expõe os 

pontos principais que caracterizam uma administração pública com viés gerencial, o que 

o autor menciona como “nova administração pública”. Entre essas características 

estavam: a passagem para o setor público não estatal de serviços sociais; a ideia de 

centralização na elaboração de políticas públicas e de descentralização na execução 

dessas políticas; o cidadão passa a ser cliente do Estado; processo de terceirização de 

atividades auxiliares. Na época, o ex-ministro dizia (PEREIRA, 1997, p.44) “[...] a 

governança será alcançada e a reforma do Estado bem sucedida quando o Estado se tornar 

mais forte embora menor [...]”.  

Assim, segundo Bresser (1997), o ente estatal não mais será responsável pela 

execução de alguns serviços, conservando a função de regulação dos mesmos, questão 

principal em áreas como Educação (PEREIRA, 1997). Em outras palavras, o que o ex-

ministro aponta é um caminho descentralizador, no qual o Estado busca parceiros em 

entidades da sociedade civil para executar as atividades dentro de uma política pública 

social. Contudo, o governo centraliza no controle e regulação das mesmas. Como bem 

observa Luz (2013, p. 87), a educação, como direito social, está situada em como uma 

atividade exclusiva, quando o Estado é “subsidiário da educação básica”. Quando está 

entre os serviços considerados não exclusivos, o Estado direciona suas políticas 

educacionais de forma ampla e mais focada no ensino universitário e nos “centros de 

pesquisas”. 

 Nesse contexto, como diz Araújo (2010), p. 29), na Educação, durante a década 

de 1990, cresceu o pensamento sobre a necessidade de intensificar o processo 

descentralizador, iniciado na década anterior, estabelecendo nos sistemas “[...] critérios 

de excelência, de eficácia e eficiência, de competitividade e de outros aspectos do campo 

da racionalidade econômica [...]”. Ainda de acordo com a autora, em contrapartida, nos 

                                                           
3 A educação passa a ser dever do Estado e da família. Artigo 205 da CRFB (BRASIL, 1988) 
4 Administração burocrática aparece a partir da segunda metade do século XIX, momento do chamado 

Estado Liberal e que se caracteriza por combater a corrupção o nepotismo, a pouca preocupação na 

eficiência e controle dos procedimentos (DI PIETRO, 2012) 
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testes avaliativos, aplicados no país seguindo modelos vindos do exterior, o Estado 

centralizou ações, controlando de certa forma esse processo descentralizador, em nome 

da eficiência e da eficácia do sistema de ensino. 

 A Reforma do Estado da década de 1990 trouxe para Educação conceitos da 

administração gerencial, ou seja, as redes de ensino e suas respectivas escolas 

incorporaram em suas ações conceitos como qualidade, eficiência e descentralização, que 

nem sempre são de fácil aplicação nos processos de aprendizagens de jovens pelo país. A 

educação formal passou a pontuar questões no seu cotidiano em escolas públicas 

municipais, em cidades como o Rio de Janeiro, não só relacionadas a aspectos 

pedagógicos, como também aos administrativos. Metas de qualidade e de eficiência 

apareceram na gestão escolar, a fim de atender a índices classificatórios das redes pelo 

país como o IDEB 5 que busca uma melhor qualidade no ensino pelo país. 

 Os métodos de controle da qualidade da educação como o IDEB, a Prova Brasil, 

o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) presentes nas políticas públicas educacionais nos últimos anos 

são exemplos que mostram, segundo Santos (2014), a incorporação do modelo gerencial. 

Em sua tese, o autor observa, nessa perspectiva, dois aspectos que indicam a 

implementação do gerencialismo na educação: aumento do atendimento escolar e 

melhoria na qualidade. Entre 1996 e 2011, o número de vagas na educação básica 

aumentou, principalmente na educação infantil e ensino médio. Santos (2014, p.52-54) 

acrescenta outra questão: a qualidade da educação representa tema comum “[...] nas 

políticas públicas educacionais, pois prega, em seus conteúdos, elementos que analisam 

e julgam os governos e suas ações no campo educacional e fomenta discussões nos 

momentos eleitorais no país”. 

Gandin e Lima (2011) apontam que no gerencialismo, o Estado se relaciona com 

o mercado, alterando dessa forma o modo de organização da política pública educacional, 

o que demanda na construção de um novo referencial teórico para essa análise. Segundo 

os autores, a “transparência da governabilidade”, a redução e controle de gastos, a 

passagem de responsabilidade do estado para o setor não estatal e discurso de eficiência 

são características que marcam o gerencialismo.  

                                                           
5 Esse índice foi criado em 2007 pelo INEP e é calculado a partir dos “[...] dados sobre aprovação escolar, 

obtidos no censo escolar, e nas médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e Prova Brasil”. 

(INEP, 2014) 
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Castro (2008), em estudo sobre a configuração da gestão educacional na América 

Latina, aponta que, com a reorganização do sistema capitalista nos últimos anos, os 

princípios das políticas educacionais dessa parte do continente tiveram contornos ligados 

ao “campo empresarial”, onde ideias como eficiência, produtividade, qualidade nos 

serviços prestados, avaliação de desempenho, descentralização administrativa são 

características dessa administração gerencial. Segundo Castro (2008, p. 392), o 

pensamento de modernidade, oriundo de uma gestão gerencial, aparece nas reformas 

educacionais como “[...] estratégia fundamental para garantir o sucesso escolar”. Assim, 

índices qualificadores da rede passam a fazer parte do contexto escolar. A autora 

complementa que esse tipo de gestão recebe respaldo em políticas sugeridas por entidades 

internacionais como o CEPAL6. 

Para Silva (2005), essa concepção nem sempre é bem aceita na educação, por 

causa da origem empresarial dos termos usados no gerencialismo. Já os defensores dessa 

forma de estabelecer políticas públicas educacionais dizem que a Educação só consegue 

atingir um pleno desenvolvimento quando existe a prevalência de princípios como 

eficácia, eficiência, desempenho, qualidade e descentralização (SILVA, 2005). Essa fala 

da autora nos leva a pensar que nem sempre na Educação essa visão tão objetiva das 

atividades escolares, é fácil de ser aplicada ou alcançada e, talvez seja desse ponto que 

tenha origem as críticas aos conceitos do gerencialismo na educação formal. Crianças e 

jovens em escolas públicas no Brasil apresentam realidades diversas, o que demanda 

ações educativas diferenciadas, nem sempre tão exatas e com tempo certo. Assim, em 

uma perspectiva gerencial, estabelecer metas únicas para redes públicas de grande porte 

como a do Rio de Janeiro7 de curto prazo, pode ocasionar dificuldades no trabalho docente 

e na real aprendizagem de jovens de camadas populares. 

Por último, Sousa (2006) menciona que o campo de conhecimento chamado de 

políticas públicas8 propõe alguns modelos explicativos, a fim de compreender como e o 

porquê um governo executa determinada ação e como essas refletem na vida da 

coletividade. Algumas administrações são influenciadas pelo novo gerencialimo público, 

que envolve ações governamentais com ideias direcionadas à eficiência, princípio usado 

                                                           
6 Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, criada em 1948. 
7 Segundos dados da Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ), em agosto de 2015, a rede possuía 1461 

unidades escolares; um total geral de alunos matriculados de 654.454, sendo 491.822 no ensino 

fundamental; um total de 40324 professores (SME/RJ, 2015) 
8 Esse campo surgiu como disciplina acadêmica e área de conhecimento nos Estados Unidos da América 

onde não se correlacionava com as teorias do papel do Estado e sim focava as ações dos governos. (SOUSA, 

2006) 
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como objetivo de boa parte das políticas públicas. Sousa (2006) diz também que os órgãos 

e instituições públicas passam a proporcionar ao cidadão serviços que sejam eficazes na 

sua realização. O autor complementa essas ideias falando que mesmo aceitando diversas 

propostas do novo gerencialismo público e da experimentação de delegação de poder para 

grupos sociais comunitários para manter a eficiência, os governantes desenvolvem 

políticas públicas delegando responsabilidades, algumas vezes, para organizações não 

governamentais, oriundas da sociedade civil como forma de resolver seus problemas 

(SOUSA, 2006). 

Em um contexto administrativo voltado para o novo gerencialismo, os 

administradores públicos brasileiros vêm abrindo espaços nos últimos anos em suas 

políticas educacionais para entidades da sociedade civil como forma de buscar melhor 

qualidade no ensino e eficiência na educação formal de escolas públicas. Essa 

descentralização oriunda da administração gerencial proporcionou ao Terceiro Setor, nos 

últimos anos, a possibilidade de desenvolver parcerias com o Estado e receber ao mesmo 

tempo críticas até pelo enfoque algumas vezes empresarial e não pedagógico. 

 

2.3 O Terceiro Setor na Educação Brasileira 

 

 O processo descentralizador na educação brasileira conquistou mais espaços com 

a CRFB e a Reforma do Estado na década de 1990. Como foi mencionando no item 

anterior, o federalismo de cooperação proporcionou uma descentralização em nível 

governamental, existindo uma maior distribuição de tarefas entre os entes federados. Esse 

movimento foi acrescido a outro caminho descentralizador oriundo da reforma do Estado 

da década de 1990, a qual direcionou a administração pública para um caráter gerencial. 

Nesse caso, começou um movimento de descentralização do Estado para a Sociedade 

Civil. Segundo Abreu (2002, p.20), o termo descentralização não reporta à ideia de 

hierarquia entre Estado e entidades da sociedade civil ou à ideia de “concessão do poder 

público”, podendo ser sim resultado de iniciativas do Estado ou conquistas da sociedade. 

Esse caso de descentralização será progressista quando garantir uma “democratização da 

esfera estatal” e conservador na medida em que representar uma “desresponsabilização” 

do ente estatal na oferta de um serviço básico como forma de assegurar uma qualidade 

para população (ABREU, p. 22)  

Dessa forma, a partir dos anos de 1990, cresceu no Brasil o número de políticas 

públicas no setor social em que os entes federados buscaram parceiros privados como 
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forma de auxiliar na resolução de problemas nesse setor e alcançar uma qualidade nos 

serviços prestados. De acordo com Luz (2013, p. 88), o governo realizou não só uma 

política de estabilização monetária como também começou a trazer para as políticas 

sociais a participação do setor privado. A autora acrescenta a essa questão, que a 

elaboração de normais relacionadas às parcerias público-privadas, ao voluntariado e a 

atuação do Terceiro Setor por parte do governo federal, dá origem a uma “estrutura 

jurídico-política”. Esse fato caminha no reforço das relações do público com o privado 

em políticas públicas. 

Segundo Barbosa (2009) começou a ocorrer uma “desresponsabilização” do 

Estado em relação a questões sociais e houve a formação de um setor intermediário, entre 

o Estado e o mercado. A descentralização do Estado para a sociedade civil abriu espaço 

para a atuação do chamado Terceiro Setor e a formação de parcerias público-privadas 

entre entes federados e esse setor.  

A definição e delimitação das entidades que formam esse setor não é um consenso. 

De acordo com Di Pietro (2012) não há uma terminologia única para classificar essas 

organizações e entidades privadas. A autora menciona que alguns teóricos da Reforma do 

Estado usam a denominação de Terceiro Setor para essas entidades. Esse setor existe 

juntamente com o Segundo Setor, representado pelo mercado e ao Primeiro Setor, 

formado pelo próprio Estado.  

Nesse estudo, foram usadas considerações sobre o Terceiro Setor na Educação de 

Montaño (2002, 2005, 2012), Peroni (2006, 2008, 2012, 2013, 2015a, 2015b), Gohn 

(2004, 2011, 2014), como também de Russo e Bannell (2011, 2013), Abreu (2013) e Lima 

Neto (2013), esses dialogando com os três primeiros autores citados. Essas reflexões 

ajudarão no entendimento do contexto em que foi implementando o Projeto Autonomia 

Carioca, um programa de aceleração de estudos integrante da política pública educacional 

na cidade do Rio de Janeiro a partir de 2010. Essa aceleração é resultante de uma parceria 

público-privada entre a Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ) e a Fundação 

Roberto Marinho (FRM) e ocorre na educação formal das escolas públicas municipais da 

cidade. 

Inicia-se com as considerações de Montaño (2005) que aborda a questão do 

Terceiro Setor a partir de um “novo trato” dado à questão social pelo Estado. Em seus 

estudos sobre este setor, o autor diz que não há consenso sobre sua origem e composição 

e aponta quatro debilidades para definir Terceiro Setor, isto é, quatro dificuldades para 

entender precisamente quem faz parte desse setor.  
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A primeira debilidade mencionada por Montaño (2005) é a conceitual, em que o 

autor destaca a dificuldade em precisar a origem do conceito. A segunda remonta em 

definir as instituições que fazem parte do Terceiro Setor. Montaño (2003) fala em um 

encontro na Argentina no ano de 1998, o qual estabeleceu as organizações que compõe 

esse setor: “[...] entidades privadas, sem fins lucrativos não governamentais, com governo 

próprio e formado por associados voluntários [...]”. Contudo, o autor ressalta que essa 

classificação não levou a um consenso entre os teóricos e questiona sobre a classificação 

de entidades como o Movimentos dos Sem Terra, visto que não se enquadra no texto do 

referido encontro. 

A terceira debilidade apontada por Montaño (2005, p. 56) é que o conceito de 

Terceiro Setor às vezes pode desordenar mais o pensamento dos autores do que levar a 

um real entendimento do termo. Destaca que nesse setor existem desde organizações 

como o Green Peace até a Fiesp e a Fundação Roberto Marinho. Há uma mescla de 

sujeitos e atividades parecidas, mas interesses e espaços diferentes. Por fim, na quarta 

debilidade, o autor aborda que o termo designa organizações não-governamentais, 

autogovernadas e não-lucrativas (MONTAÑO, 2005). 

Para Montaño (2002), falta um consenso mínimo em relação à origem, à 

composição e às características do que se chama de Terceiro Setor. Nesse ponto, cabe 

trazer a fala de Santos (2004) que dialoga com Montaño (2002) ao observar a formação 

de um enorme “guarda-chuva” na designação do que representa esse setor, ou seja, nele 

estão diversas organizações privadas dos mais variados tipos e fins, não havendo um 

consenso no Brasil para definir esse termo, mesmo se constando um aumento da 

participação do que seria o Terceiro Setor em vários setores sociais no país, como é o 

caso da Educação. 

Além da questão conceitual, Montaño (2002) aborda assuntos relacionados ao 

Terceiro Setor a partir do que chama novo trato à “questão social”. Ao falar sobre o 

contexto estatal, o autor menciona que a partir de 1973, a sociedade capitalista entra em 

uma crise – que não é do Estado – na estrutura do capital, o qual apresenta novas 

necessidades. Assim, as políticas sociais começaram a ser tratadas de modo diferente por 

conta desta “crise”. Gradativamente, questões sociais são retiradas da exclusividade do 

Estado, passando para sociedade civil ou pelo processo de privatizações. As políticas 

públicas foram direcionadas aos mais carentes e existindo uma descentralização 

administrativa com uma centralização das normas.  
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O autor observa que o Estado é “minimizado” na área social, sendo as medidas 

citadas uma resposta neoliberal à “questão social”, isto é, os serviços precários, sem 

qualidade e não eficientes podem melhorar com a descentralização e as privatizações.  “O 

que era responsabilidade do conjunto da sociedade passa a ser de (auto) responsabilidade 

dos próprios sujeitos afetados pela questão social [...]” (MONTAÑO, 2002). Segundo o 

autor, o Terceiro Setor é o instrumento dessa transformação do capital, assumindo 

atividades sociais que antes eram do Estado. Essa transferência de tarefas para sociedade 

civil é “fundamentalmente ideológica”, pois acaba diminuindo a dimensão do “direito 

universal do cidadão” relacionado às políticas sociais prestadas com qualidade pelo 

Estado (MONTAÑO, 2002). 

Montaño (2002) ressalta que o aumento na participação do Terceiro Setor em 

atividades sociais não é fato único. Essa questão acontece inserida em um conjunto de 

mudanças pautado nos pressupostos neoliberais, que é orientado por três ações: a 

primeira, ação estatal com políticas sociais pensadas nos mais carentes, o “cidadão 

usuário”; a segunda, ação mercantil, em que os serviços sociais podem ser lucrativos 

atendendo ao “cidadão cliente”; a terceira, “ação do Terceiro Setor ou da chamada 

sociedade civil (organizada ou não)”, que direciona sua atuação aos não contemplados 

pelas duas ações anteriores (MONTAÑO, 2012, p. 277). Nesse contexto, o Estado tem 

seu papel minimizado em áreas como saúde e educação, havendo um estímulo ao trabalho 

voluntário pelo Terceiro Setor – em substituição do ente estatal – e um cenário favorável 

economicamente para a iniciativa privada (MONTAÑO, 2005). 

 Peroni (2006, 2008, 2012, 2013, 2015a, 2015b) também contextualiza e reflete 

sobre o aumento na participação do chamado Terceiro Setor na educação brasileira por 

meio de parcerias público-privadas. Uma de suas considerações é sobre a Reforma do 

Estado no Brasil da década de 1990. Peroni (2006, 2008, 2012, 2015a) defende a tese da 

existência de uma crise no próprio capitalismo, que passaria por um processo de 

mudanças. A autora aponta que o neoliberalismo e a Terceira Via foram estratégias do 

próprio sistema capitalista no caminho para enfrentar essas mudanças no capital, 

redefinido a atuação do Estado em questões sociais. Este repassaria parte de suas funções 

para a sociedade civil no caminho da eficiência e eficácia, seguindo uma lógica de 

mercado. Em resumo, segundo a autora há um diagnóstico neoliberal e da Terceira Via 

de “crise” no Estado e não no capital, por isso essas estratégias propõem soluções para a 

mesma a partir da redefinição de ações estatais, principalmente na área social, como 

Educação e Saúde. 
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 De acordo com dados trazidos por Peroni (2006, 2013), a Terceira Via teve origem 

na Inglaterra na década de 1990, durante o governo do primeiro ministro Tony Blair. Ela 

representa um modelo alternativo ao Estado pautado em princípios liberais clássicos 

como nos pressupostos marxistas. De acordo com Giddens (apud PERONI, 2013, p.50-

51), um dos teóricos da Terceira Via, a política social e política econômica não podem 

ficar isoladas. Estado, mercado e sociedade civil devem trabalhar juntos, sendo o primeiro 

responsável pela regulação a atuação dos outros dois atores. Assim, a descentralização 

foi sendo incorporada ao cenário educacional brasileiro amparada pela Reforma do 

Estado. 

A autora aponta algumas diferenças e semelhanças entre o neoliberalismo e a 

Terceira Via a partir de suas características principais. O neoliberalismo propõe um o 

Estado mínimo, com políticas sociais de privatizações e o mercado é um ponto de 

referência para a administração pública gerencial. A Terceira Via propõe a reforma 

administrativa do Estado, políticas sociais por meio de parcerias com o Terceiro Setor e 

assim como o neoliberalismo, o mercado é usado como referência de qualidade para a 

administração pública gerencial (PERONI, 2012). Como destaca a autora (2013, p. 51), 

“[...] como o diagnóstico é que os problemas da crise estão no Estado, tanto o 

neoliberalismo como a Terceira Via têm o mercado como parâmetro de qualidade”. 

 Esse caminho de redefinição do papel do Estado afetou as relações do setor 

público com o setor privado. A Reforma do Estado no Brasil da década de 1990, segundo 

Peroni (2008, 2012) apresentou características neoliberais, ao preconizar as privatizações 

e traços da Terceira Via ao sugerir parcerias dos entes públicos com o chamado Terceiro 

Setor. A autora diz que em uma sociedade compartimentada, o primeiro setor é o Estado, 

o segundo setor, o mercado e o terceiro setor formado por organizações e instituições 

públicas não estatais, isto é, organizações não governamentais, instituições filantrópicas 

ou associações similares (PERONI, 2013). O público não estatal ou Terceiro Setor é uma 

estratégia da Terceira Via em substituição ao caminho das privatizações proposto pelo 

neoliberalismo. Assim, o Estado passa a ser mínimo quando relacionado às políticas 

sociais e um Estado máximo em relação ao capital (PERONI, 2006, 2015a). 

 Peroni (2015b) destaca o crescimento a cada ano no número de parcerias público-

privadas na Educação. Algumas delas são formadas a partir de um diagnóstico 

“salvacionista”, isto é, os parceiros avaliam os problemas de uma terminada rede pública 

escolar e apresentam propostas de soluções ao Estado, no caminho de uma educação de 

qualidade. Segundo a autora, para os defensores da diminuição do Estado, “a lógica do 
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mercado deve prevalecer, inclusive no Estado, para que ele possa ser mais eficiente e 

produtivo” (PERONI, 2015b).  

 Essas parcerias público-privadas com o Terceiro Setor que ocorrem na educação 

básica, segundo Adrião e Peroni (2009, p. 110), concretizam uma proposta do público 

não estatal e também uma proposta do quase-mercado, “[...] pois o sistema público acaba 

assumindo a lógica de gestão proposta pelo setor privado ao instituir os princípios da 

chamada administração gerencial ou nova gestão pública”. Isso significa que as 

organizações ou instituições privadas contratadas pelo Estado trazem para dentro do setor 

público as lógicas mercantis como forma de resolver problemas na educação pública. 

 A ampliação no acesso ao direito educacional nos últimos anos, segundo Peroni 

(2015a, 2015b), veio acompanhada de um crescimento na privatização do setor público 

que empreendeu uma lógica de mercado na educação pública brasileira e também uma 

natural “perda da democratização da educação”. Para a autora, o Estado permanece com 

a responsabilidade de garantir o acesso às escolas “[...] e inclusive amplia as vagas 

públicas, mas o “conteúdo” pedagógico e da gestão escola é cada vez mais determinado 

por instituições que introduzem a lógica mercantil” (PERONI, 2015b).  

A compra de material pronto dessas instituições do Terceiro Setor para ser usado 

pelo professor em sala de aula com a supervisão de representantes dessa foi apontada por 

Peroni (2012, p. 29) como um dos pontos encontrado em suas pesquisas sobre parcerias 

público-privadas que reflete na gestão democrática da escola e diminui a autonomia dos 

docentes. Por fim, a autora conclui que, ao deixar de lado uma gestão democrática nas 

escolas em prol de uma lógica voltada para as ideias gerenciais, “[...] estamos pactuando 

com uma proposta de educação e sociedade e desistindo ou minimizando a importância 

da democracia que historicamente não tivemos” (PERONI, 2012).  

 Russo e Bannell (2011), em artigo sobre a educação pública no Rio de Janeiro, 

dialogam com Peroni (2012, 2015a, 2015b) ao mencionarem que a reforma do sistema 

público educacional no Brasil foi fundamentada nos princípios da Terceira Via, visando 

a resolver problemas como o analfabetismo, evasão escolar e reprovações. Além da 

descentralização, os autores expõem o conceito restrito que o termo “sociedade civil” 

passou a ter com essa reforma. Ele torna-se sinônimo de Terceiro Setor, que abrange um 

leque de instituições, como fundações, empresas e organizações. Todos “[...] com uma 

dimensão social política e não estatal” (RUSSO, BANNELL, 2011, p. 168). O Terceiro 

Setor ficou responsável por várias questões fundamentais como a qualidade na educação 

pública. 
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Uma crítica de Russo e Bannell (2011) em relação à educação pública no 

município do Rio de Janeiro está na não participação dos professores e profissionais de 

educação na escolha desses parceiros privados que desenvolvem projetos nas escolas da 

rede. Esse fato pode afetar uma real democracia deliberativa no ambiente escolar por não 

consultar os indivíduos que estão presentes no processo educativo que envolve a parceria 

público-privada (RUSSO, BANNELL, 2011). 

Cabe mencionar que Russo (2013), em estudo sobre organizações não 

governamentais (ONGs) nas escolas públicas do município do Rio de Janeiro, destaca o 

crescimento do número de parceiros privados que realizam trabalhos na educação formal 

da cidade. A partir de alguns de alguns dados colhidos em entrevistas entre agosto de 

2009 e setembro de 2010, com representantes das Coordenadorias Regionais de Educação 

da cidade e da análise documental, Russo (2013) percebe que as parcerias entre as ONGs 

e as escolas públicas funcionam por meio da “relação doador-receptor”. Segundo a autora, 

o ente estatal tem determinada carência na sua rede e essas organizações oferecem suas 

atividades educativas, geralmente de forma voluntária, como um meio de levar ao menos 

a diminuição dessa deficiência. Nos dados dessa pesquisa, a autora encontrou pouco 

diálogo entre as ONGs e a gestão da escola para encaminhamento das ações educativas.  

Russo (2013) também alerta para o fato de não se reduzir as discussões sobre 

parceria público-privada apenas no fato dessas organizações substituírem o Estado em 

questões sociais. De acordo com a autora, o mais importante é perceber que práticas 

educativas desenvolvidas pelas ONGS podem colaborar para uma melhoria e/ou reforço 

de práticas escolares em escolas da rede pública da cidade do Rio de Janeiro. 

Outra autora que aborda a participação do Terceiro Setor na educação brasileira 

nos últimos anos é Gohn (2011a, 2011b, 2014). A autora faz considerações sobre a 

evolução do conceito de Terceira Via nos últimos anos. Segundo Gohn (2011a, p. 80-86), 

na implantação dessa estratégia na Inglaterra, o primeiro ministro Tony Blair considerou 

a educação um dos eixos da Terceira Via, ou seja, ela é a “mola mestra” no caminho de 

gerar novas “potencialidades e habilidades” a serem alcançadas pelos indivíduos. Nessa 

direção são necessárias novas formas de relação envolvendo o setor público e o chamado 

público não estatal, isto é, Terceiro Setor. Para a autora, o significado de Terceiro Setor 

é múltiplo e atualmente envolve organizações que buscam se definir a partir do que “são 

e não pelo que não são”. “O Terceiro Setor procura se firmar pela positividade, com ações 

propositivas e afirmativas”.  
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Gohn (2011a) considera que a partir dos anos de 1990, o Brasil passou a vivenciar 

novas formas de associativismo com o Terceiro Setor. Esta associação é relacionada às 

políticas pautadas no ideário neoliberal e, em muitos casos, longe de posições ideológicas. 

Essas organizações e entidades do Terceiro Setor passaram a incorporar causas 

defendidas nas décadas de 1970 e 1980, pelos movimentos sociais, só que com 

características mais locais, setorizadas (GOHN, 2011b). A autora menciona que o 

Terceiro Setor usa preceitos do mercado como qualidade e eficácia nas suas ações 

voltadas para cidadania e que o governo, além de colaborar financeiramente nas parcerias 

realizadas com esse setor, tem criado todo um aparato jurídico voltado para o trabalho do 

voluntariado, originando novas relações de trabalho e de prestação de serviço, a fim de 

colaborar com as ações desenvolvidas nesses espaços (GOHN, 2011a). 

A autora diz que projetos educativos, oriundos de fundações e organizações do 

Terceiro Setor, muitas vezes ligadas a bancos, indústrias e empresas, passaram a atender 

pessoas mais carentes e, em grupos menores, a partir de parcerias com o Estado (GOHN, 

2011b). Contudo, Gohn (2014) alerta para fato que a atuação de “empresas relacionadas 

ao Terceiro Setor” realizando uma educação não formal com indivíduos em 

vulnerabilidade social, resgatando a cidadania, possa acabar diminuindo o conceito desse 

campo educacional, por dar a impressão de ser apenas um “projeto social”9. Para Gohn 

(2014, p. 40-41), educação não formal vai além dessa ideia; ela é sinônimo de “formação 

do ser humano em geral, é conquista, é direito social de todos (as)”, ou seja, a educação 

não formal pode potencializar a aprendizagem sem substituir a escola, ocorrendo em 

organizações e instituições por meios e formas diversas e uma “multiplicidade” de 

projetos e programas. 

Por essas reflexões, Gohn (2011a, p. 96) percebe a formação de um “novo 

associativismo civil” que tem se construído aos poucos no país “[...] para um novo tecido 

social onde desponta uma nova cultura política, ao lado das antigas forças de 

representação política integradoras, assistencialistas e/ou clientelistas, que infelizmente, 

ainda são hegemônicas”. A associação com o Terceiro Setor abriu espaço para ações 

educativas com jovens e crianças além dos muros das escolas ou por outro lado trouxe 

para dentro das mesmas novas práticas visando à formação cidadã dos alunos. Assim, 

pode ocorrer uma interação entre educação formal e educação não formal, a qual 

                                                           
9 A educação não formal pode ocorrer em diversos espaços fora da escola em organizações não 

governamentais, fundações e entidades filantrópicas, as quais formam o chamado Terceiro Setor (GOHN, 

2011) 
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contribuirá para um melhor entendimento do indivíduo do meio em que vive (coletivo), 

complementará a aprendizagem escolar e auxiliará na formação de um indivíduo ativo 

em sua sociedade (GOHN, 2011a, 2014) 

Por fim, o estudo traz as considerações de Abreu (2013) e Lima Neto (2013) que 

direcionam o enfoque sobre parcerias público-privadas, a partir da visão das organizações 

não governamentais – estas estão presentes dentro do que Gohn (2011a, 2011b) chama 

de Terceiro Setor. A partir de 1990, para Abreu (2013, p. 85), várias formas de 

participação da sociedade civil em área restritas às ações estatais foram abertas e cita 

como exemplo a criação dos conselhos gestores e das audiências públicas. Elas colocaram 

em “xeque os limites entre Estado e sociedade civil”, isto é, algumas políticas públicas 

que começaram a ser realizadas por parcerias público-privadas que levaram organizações 

não governamentais (ONGs) a assumirem tarefas antes reservadas apenas ao Estado. 

Segundo o autor, não há uma forma única de conceituar a sociedade civil, até pela 

percepção dos diversos modos de participação da mesma em políticas públicas.  

No seu trabalho, Abreu (2013, p. 89-90) procura abordar a visão das organizações 

não governamentais, primeiro por serem “[...] quase uma metáfora para a ideia de 

sociedade civil [...]”; segundo, por elas estarem realizando, nos últimos anos, tarefas antes 

exclusivas do Estado; terceiro, por essas organizações apresentarem perfis diversos. O 

autor menciona que foram realizadas entrevistas entre 2007 e 2008 com representantes 

de ONGs do Rio de Janeiro, nas áreas de educação, saúde, meio ambiente e direitos 

humanos.  

A partir desses relatos, Abreu (2013, p.92-95) expõe em seu estudo algumas 

vantagens e desvantagens das parcerias dessas organizações com o Estado. O autor aponta 

a fala de um entrevistado como forma de sintetizar essa relação entre o ente estatal e as 

organizações: “[...] as vantagens (das parcerias) são hipotéticas. As desvantagens são 

todas reais”. Essa frase representaria segundo Abreu (2013), que as vantagens estão em 

questões como uma maior democratização de políticas públicas, a possibilidade de 

captação de mais recursos para a organização e uma maior visibilidade positiva nas ações 

desenvolvidas. As desvantagens residem em fatos como a burocracia dos procedimentos 

estatais de contratação e execução das ações, a falta de repasse de verbas para a realização 

de certas ações e a “descontinuidade” dos programas e projetos (podem modificar na 

trocar uma gestão).  

Mas o autor ressalta que apesar dessas desvantagens, as organizações continuam 

a realizar parcerias com o Estado a partir da premissa de um “mal necessário”, isto é, 
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muitas delas dependem dos recursos de origem governamental e algumas veem realmente 

nas suas ações desenvolvidas uma forma de melhorar a execução de determinada política 

pública. Abreu (2013) também diz que áreas como saúde e educação, pensadas 

normalmente como um dever do Estado, recebem mais efetivamente essas parcerias. 

Nessa última área, ações desses parceiros procuram resolver questões específicas e a 

organização não apresenta um poder decisório maior que do Estado. 

Abreu (2013) conclui que é preciso observara formação das parcerias entre as 

ONGs e o Estado além de ideias como a ineficiência do governo em suas competências e 

que essas organizações realizam ações não realmente suas para atender o Estado. Para o 

autor, essas parcerias podem mostrar “uma nova articulação entre Estado e sociedade 

civil”, levando a novos caminhos para as políticas públicas relacionadas aos serviços 

sociais no país. Abreu (2013) não se propõe a dizer se as parcerias “dão certo” ou 

“fracassam”, até pelo recorte de seu estudo. Contudo, o autor tenta mostrar os novos 

rumos que essas parcerias podem gerar nas políticas sociais, procurando entender a visão 

desses parceiros. 

Lima Neto (2013) dialoga com Abreu (2013) ao trazer outras reflexões sobre a 

relação entre as ONGs e o Estado a partir do olhar dessas organizações. Segundo Lima 

Neto (2013) na sua pesquisa – feita a partir de entrevistas em 49 organizações – a parceria 

pode ser simplificada na seguinte máxima: “a parceria com o Estado é uma via de mão 

dupla”. Em outras palavras, na visão das ONGs, o autor percebe vantagens e desvantagens 

nessa relação. Ao mesmo tempo, que há uma “potencialização” das ações desenvolvidas 

por meio de recursos públicos e de um aumento nos indivíduos abrangidos pelas 

atividades, existe, por outro lado, problemas burocráticos que interferem na dinâmica da 

organização e na própria autonomia das mesmas (LIMA NETO, 2013). 

Lima Neto (2013, p.147-151) busca perceber como as ONGs entendem suas ações 

no momento de formação da parceria com o Estado. Inicialmente, a partir da pergunta “o 

que define uma ONG”, o autor verifica que essa identificação está relacionada a funções 

realizadas por essas organizações. Foi um total de quatro nesse contato entre ONGs e 

sociedade: “servir”; “articular”; “representar”; “transformar”, sendo a primeira a mais 

citada. Assim, prestar serviços à população, como saúde e educação, além de outros como 

“capacitação de profissionais e promoção de lazer”. 

Depois o autor procura perceber a relação entre as ONGs e o Estado. Nesse caso, 

apareceram outras funções como “complementar”, “substituir” e “fiscalizar”. Segundo 

Lima Neto (2013, p. 152) o predomínio das funções “servir” e “complementar” 
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confirmam a “máxima da parceria com o Estado como uma via de mão dupla”, pois existe 

uma dependência mútua entre os dois polos. Do lado das ONGs existe uma necessidade 

do ente estatal para realizar suas ações de modo eficiente. Do lado do Estado há a 

constatação da necessidade da parceria como forma de melhorar a execução de suas 

políticas públicas.  

Lima Neto (2013) fala em um “equilíbrio tenso” gerando uma “ambivalência” 

entre esses dois polos, pois o Estado é ao mesmo tempo um bom parceiro e, às vezes 

também, um obstáculo para as ações das ONGs. Segundo o autor, essa ambivalência pode 

ser notada como resultado do desenvolvimento democrático brasileiro, por demonstrar 

uma diversidade de organizações na sociedade que realizam nos últimos anos várias ações 

com a população. Por fim, Lima Neto (2013, p.169) destaca que pretende contribuir com 

seu estudo para um “equilíbrio ideal” nessa relação organização e Estado, ou seja, “[...] 

acomodar confronto e colaboração nesta relação”. 

A partir das considerações e reflexões de todos os autores anteriormente citados 

nesse item do estudo, percebe-se não existir um caminho único na abordagem sobre as 

potencialidades da entrada do Terceiro Setor em áreas sociais, como a educação. Por isso, 

o crescimento de estudos sobre determinadas parcerias público-privadas é relevante na 

medida em que procura perceber no cotidiano escolar as vantagens e desvantagens dessa 

relação entre o Terceiro Setor e o Estado. No Brasil, aumenta a cada ano o número de 

municípios que implementam parcerias com organizações do Terceiro Setor na educação 

formal, como meio de auxiliar na resolução de problemas nas escolas públicas daquela 

cidade. No município do Rio de Janeiro, que apresenta uma das maiores redes públicas 

de ensino da América Latina, as parcerias com fundações e institutos vêm ocorrendo nos 

últimos cinco anos, como forma de auxiliar em questões como o analfabetismo funcional 

e a correção de fluxo. Entender cada vez esse tipo de parceria ajudará a perceber como a 

aprendizagem de jovens em escolas públicas pode ser ou não potencializada com a 

entrada de novos atores da sociedade civil no ambiente escolar. 
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3 A ACELERAÇÃO DE ESTUDOS DO PROJETO AUTONOMIA CARIOCA: 

CONTEXTO E CARACTERÍSTICAS ENTRE 2010 E 2014 

  

As mudanças na educação brasileira após a CRFB e a Reforma do Estado da 

década de 1990 trouxeram conceitos da administração gerencial para as políticas públicas 

educacionais dos municípios pelo país. Metas de eficiência e qualidade passaram a fazer 

parte do universo escolar. Ao mesmo tempo, a descentralização do Estado para a 

sociedade civil deu origem às parcerias de organizações do Terceiro Setor com os entes 

estatais no caminho de diminuir ou resolver problemas recorrentes nas escolas, como, por 

exemplo, o analfabetismo funcional, a repetência, o abandono e a correção de fluxo.  

 Nesse contexto, no ano de 2010, o município do Rio de Janeiro, por meio de sua 

Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ), iniciou um programa de reforço escolar 

chamado de Projeto Autonomia Carioca, com a finalidade de acelerar os estudos de 

alunos em defasagem idade/série do segundo seguimento do ensino fundamental. Esse 

projeto é uma parceria público-privada entre a SME/RJ e a Fundação Roberto Marinho e 

trouxe para a educação formal das escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro a 

metodologia do Telecurso 2000 como um meio de corrigir a referida distorção. 
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Esse capítulo do estudo mostra o contexto político e educacional da cidade do Rio 

de Janeiro no momento inicial do projeto e suas principais características entre os anos 

de 2010 e 2014. Ele está dividido em três itens. O primeiro, “A aceleração de estudos 

para alunos em defasagem idade/série”, aponta a fundamentação legal e as principais 

questões que envolvem uma aprendizagem através de aceleração de estudos. O segundo, 

“O Projeto Autonomia Carioca: contexto político e educacional de uma aceleração de 

estudos” aborda as ideias de uma administração gerencial no momento de implantação 

desse projeto em escolas da rede pública carioca e suas consequências para o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o Índice de Desenvolvimento da 

Educação do Rio (IDE-Rio) à luz dos documentos oficiais. Por último, “A metodologia 

Telessala na educação formal das escolas públicas cariocas”, descreve as características 

da aceleração de estudos do Projeto Autonomia Carioca a partir de informações contidas 

em documentos oficiais e materiais da Fundação Roberto Marinho. As considerações 

desse capítulo buscam contribuir para perceber as potencialidades ou não de uma parceria 

público-privada em uma aceleração de estudos que tem como foco a aprendizagem de 

jovens e fora da faixa etária para sua série. 

 3.1 A aceleração de estudos para alunos em defasagem idade/série 

  

A lei 9394 de 20 de dezembro de 1996 estabeleceu as diretrizes e bases da 

educação brasileira e dispõe no artigo 24, inciso V sobre os critérios para verificação do 

rendimento escolar (BRASIL, 1996). Ele está inserido no capítulo III da lei, relacionado 

às disposições gerais da educação básica10. Na alínea b desse inciso, a LDB possibilitou 

a estados e municípios realizarem acelerações de estudos para alunos em “atraso escolar” 

(BRASIL, 1996). De acordo com a legislação brasileira, o aluno deve cursar o ensino 

fundamental – modalidade da educação básica – em nove anos, começando na idade de 6 

anos e finalizando os estudos aos 14 anos. Quando esse aluno, por fatores como a 

reprovação, passa a ter uma faixa etária acima do que a lei recomenda como ideal para 

determinada série em que está matriculado, a lei faculta a realização de aceleração de 

estudos, visando corrigir a defasagem ou distorção idade/série, auxiliando na 

aprendizagem desse aluno. 

                                                           
10 A educação brasileira é formada por dois níveis: educação básica, com as modalidades de educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio; educação superior, dividida em graduação e pós-graduação 

(BRASIL, 1996). 
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De acordo com dados do censo escolar de 199811 divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a defasagem 

idade/série de alunos matriculados no ensino fundamental brasileiro era de 46,7%. Esse 

percentual significava em números de 16,7 milhões estudantes – 8,5 milhões com 15 anos 

ou mais – em um total de 35,8 milhões de matrículas, ou seja, um número elevado de 

alunos em séries diferentes da faixa etária sugerida como adequada pela legislação. 

Naquele momento, o INEP destacou que as turmas de aceleração de estudos 

representavam formas de enfrentar esse problema na educação brasileira e, ao longo do 

tempo deveriam ser extintas, à medida que o fluxo ficasse adequado (INEP, 1998). De 

acordo com dados ainda do censo de 1998, trazidos por Setubal (2000), o número de 

alunos matriculados em classes de correção de fluxo era de 1 milhão e 200 mil estudantes 

do 10 ao 80 ano12, sendo 650 relativos aos anos finais do ensino fundamental. 

Durante a segunda metade da década de 1990, por meio de incentivos financeiros, 

o governo federal13 procurou estimular os governos estaduais e municipais a realizarem 

acelerações de estudos em seus territórios com a finalidade de auxiliar os alunos com dois 

ou mais anos de distorção idade/série. Algumas dessas primeiras iniciativas foram 

implementadas por meio de parcerias público-privadas. É relevante observar que a 

Reforma Administrativa do Estado ocorria exatamente nesse momento e teve como um 

de seus pontos caracterizadores a ideia de descentralização nas políticas sociais, como as 

direcionadas à educação. Essas parcerias apontavam para o que Abreu (2002) chama de 

“descentralização do Estado para sociedade civil”, ou seja, parceiros privados auxiliando 

o Estado na execução de políticas públicas educacionais na perspectiva de resolução de 

antigos problemas nessa área. 

Em texto contemporâneo aos primeiros programas de aceleração de estudos, 

Setubal (2000, p. 16-17) destaca que um dos pontos a ser considerado na elaboração de 

políticas públicas de inclusão e de solução do fracasso escolar é a percepção de que para 

uma educação de qualidade para todos, diferenciada de acordo com o grupo, deve-se 

pensar com a articulação entre Estado e sociedade. A autora menciona que os programas 

de aceleração de estudos implementados refletiam essa articulação entre Estado e 

entidades da sociedade civil e ela cita organizações não governamentais e setores 

                                                           
11 Dados colhidos no ano de 1997 (SETUBAL, 2000) 
12 Somente a partir da lei 10172 de 2001, que instituiu o Plano Nacional de Educação, o ensino fundamental 

brasileiro passou a ter nove anos, iniciando o aluno seus estudos aos 6 anos no 10 ano e finalizando aos 14 

anos, no 90 ano (BRASIL, 2001). 
13 Em 1997, o governo federal lança o “Programa de Aceleração da Aprendizagem” (NAZARI, 2012) 
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universitários como sujeitos capazes de fornecer materiais e propostas pedagógicas. A 

autora diz que tais parcerias possibilitam atingir um número maior de estados e 

municípios de um modo mais específico. Por fim, Setubal (2000) alerta que apesar de 

fundamentais, os programas de aceleração de estudos não têm como resolver sozinhos a 

questão do “fracasso escolar”. Eles precisam ser pensados em conjunto com outras 

medidas dentro das políticas educacionais que envolvam pontos como “continuidade de 

aprendizagem” e “conteúdos”. 

A partir de dados inicias de pesquisa do Ipea sobre os melhores direcionamentos 

de estados e municípios para estabelecer programas de correção de fluxo no ensino 

fundamental realizada no ano 2000, Lück e Parente (2004, p.18-19) constatam que esse 

tipo de distorção apresentava consequências, seja para escola por passar uma imagem de 

pouca confiabilidade no processo de aprendizagem desenvolvido nesse espaço, seja para 

o aluno gerando sua baixa estima, em alguns casos, seja para o próprio sistema 

educacional por levar a utilização de mais recursos financeiros e técnicos com o mesmo 

aluno. Esses programas de aceleração de estudos envolvem entidades estatais e também 

parceiros como ONGs ou universidades. As autoras relatam que a distorção idade/série 

teve origem em um conjunto de causas, incluindo a repetência e a demora no início dos 

estudos escolares e propõe que a realização dos programas governamentais nesse sentindo 

deviam entre outros pontos contextualizar a distorção idade/série nas questões sociais e 

realizar um acompanhamento dos egressos (LÜCK, PARENTE, 2004). 

Em relação ao município do Rio de Janeiro, Granja e Mattos (2009) no 

mapeamento sobre programas para diminuir repetência e defasagem idade/série na rede 

pública da cidade, mencionam que as turmas de progressão do primeiro segmento, criadas 

durante o governo do ex-prefeito Cesar Maia, nos anos 2000, foram um meio dentro da 

política pública educacional do ensino fundamental carioca para a resolução da distorção 

idade/série. De acordo com informações trazidas pelas autoras, nessas classes, alunos 

repetentes do 10 e 20 anos tiveram a possibilidade de “avançar” para o 30 ano corrigindo 

o fluxo e eliminando a distorção idade/série (GRANJA E MATTOS, 2009, p.797). Santos 

(2014, p.90) complementa a ideia trazida pelas autoras ao mencionar que essas classes de 

progressão foram um modo de “[...] regularizar o fluxo escolar dos alunos que 

ingressaram tardiamente na escola, assim como atender às necessidades educacionais dos 

alunos com nove anos ou mais que não atingiram os objetivos de ensino do 10 ciclo de 

formação”. 
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Números mais recentes apresentados por Almeida et al (2011) apontaram que em 

2010 a distorção idade série no ensino fundamental nacional diminuiu em relação a 2006, 

passando de 35,4% para 29,6%. Contudo, o percentual ainda era bastante elevado para 

essa modalidade da educação básica. Em informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatísticas (IBGE) a partir de dados do censo escolar, no estado do Rio 

de Janeiro, essa defasagem idade/série, em 2006, entre o 60 e o 70 anos e entre o 80 e 90 

anos eram, respectivamente, 38,8% e 35,9%. Já em 2010, os números passaram para 

35,3% no primeiro caso e, 34% no segundo (IBGE, 2010). Os últimos dados mostram 

que também era elevado o percentual de alunos em situação de distorção no estado do 

Rio de Janeiro no ano de 2010. Era um contexto que mostrava a necessidade de 

continuação de implementação de programas de aceleração de aprendizagem ou reforço 

escolar nas políticas públicas educacionais a fim de resolver essa dificuldade. 

Ao falar do uso da aceleração de estudos no ensino fundamental, Sampaio (2000) 

destaca ser uma medida viável na perspectiva de diminuir o fracasso escolar. Ela é 

direcionada a “alunos mal-sucedidos”, com dificuldades de aprendizagem, os quais 

acabam repetindo o ano, ocasionando a defasagem idade/série. Segundo a autora, 

geralmente, essas turmas de aceleração têm menos alunos, embora esse fato não seja 

sinônimo de homogeneidade, ou seja, cada aluno pode apresentar uma dificuldade 

específica, levando a um trabalho nada fácil do professor nessas classes. Sampaio (2000, 

p. 63) complementa a ideia afirmando que o trabalho docente nessas turmas é tarefa 

complexa no caminho em direção a uma real melhoria da aprendizagem. A autora ressalta 

também a cautela no momento de organização dessas classes para não se correr o risco 

de se instalar “[...] uma prática isolada, reforçando mecanismos de exclusão” (SAMPAIO, 

2000).  

A última questão, levantada pela autora, leva à reflexão sobre a necessidade de 

não perceber uma turma de aceleração de estudos como algo isolado, não incluído nos 

demais processos educativos na escola. Essas classes devem ser pensadas como uma 

forma de aprendizagem não convencional, onde possa existir um olhar mais 

individualizado aos alunos. Nesse contexto, o professor precisa ter ao seu alcance, meios 

físicos e pedagógicos, para conseguir realizar um bom trabalho. Tarefa nem sempre fácil 

na realidade de diversos municípios pelo país, em razão da falta de investimentos nas 

escolas e na formação continuada do docente. 

Outra questão é levantada por Nazari (2012). O autor ressalta que aceleração de 

estudos não tem relação direta com qualidade na aprendizagem, pois não há como afirmar 
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que ao passar por esses programas o aluno alcançará uma aprendizagem plena. Ele 

complementa essa ideia ao alertar que as questões relacionadas ao fracasso escolar – que 

levam a defasagem – vão além dos muros escolares e estão correlacionadas também aos 

problemas sociais, como a violência no meio em que a escola e o aluno estão inseridos. 

Para finalizar esse item é relevante mencionar como os dois Planos Nacionais de 

Educação, elaborados após a CRFB, trazem a questão da aceleração de estudos. O Plano 

Nacional de Educação com vigência entre 2001 a 2011 – lei 10172/01 – abordou de forma 

clara esse tema (BRASIL, 2001). A aceleração de estudos apareceu entre as diretrizes do 

ensino fundamental como um meio “inovador” na tentativa de resolver a “universalização 

do ensino e minimizar a repetência”. No diagnóstico dessa modalidade da educação 

básica, o plano expôs o problema da distorção idade/série e dos “custos adicionais” às 

redes de ensino ao manterem um aluno por mais tempo nas unidades escolares. Essa 

correção de fluxo deveria ser prioridade dentro das políticas públicas educacionais. Ainda 

segundo dados desse diagnóstico, os estudantes levavam em média 10,4 anos para 

finalizar as oito séries do ensino fundamental. Corrigir o fluxo possibilitaria também um 

aumento no número de vagas nas escolas. Dentro desse cenário, o plano objetivava uma 

redução de 50% das taxas de reprovação e evasão, usando os programas de aceleração de 

aprendizagem e recuperação paralela para garantir uma “efetiva aprendizagem” 

(BRASIL, 2001). 

O segundo Plano Nacional de Educação com vigência entre 2014 a 2024 – lei 

13005/14 – não aborda de forma mais direta a aceleração de estudos. Uma das diretrizes 

desse plano é a melhoria da qualidade na educação, disposta no art. 20, inciso IV 

(BRASIL, 2014). Em relação a esse ponto, é relevante observar a partir do já exposto 

nesse estudo, que o fracasso escolar associado a reprovações sucessivas caminham na 

contramão de uma educação de qualidade. Em conjunto com outras medidas, resolver tais 

questões representaria um meio que auxiliaria na busca do cumprimento dessa diretriz. 

Os programas de aceleração de estudos para alunos em defasagem idade/série podem 

constituir uma forma de contribuir na diminuir do fracasso e da reprovação. 

 Contudo, mesmo com um número ainda elevado de alunos defasados nas escolas 

no país, o plano menciona a necessidade de melhoria na correção de fluxo no caput da 

meta 714 - relacionada à educação básica – sem fazer menção à aceleração de estudos 

                                                           
14 “Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria no 

fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias para o IDEB”.  Nos anos finais do 

ensino fundamental era de 4,3 em 2015 e 5,2 em 2021. (BRASIL, 2014) 
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como uma estratégia nesse sentido. Outras foram apresentadas no plano como as 

direcionadas aos índices qualificadores da educação básica, como o IDEB e o PISA15, ao 

combate a violência nas escolas e ao incentivo do uso de tecnologias educacionais visando 

uma diversidade de métodos e propostas para “assegurar” a melhoria do fluxo (BRASIL, 

2014). 

Embora os programas de aceleração de estudos sejam ainda muito usados por 

diversos municípios pelo país, como meio de ajudar na aprendizagem de alunos 

defasados, essas informações sobre o plano levam a pensar que a Meta 7 parece mais 

voltada à perspectiva de uma administração gerencial. Nesse caso, meta e índices devem 

ser alcançados e atingidos para se obter uma educação de qualidade e não a questões 

relacionadas diretamente ao processo ensino-aprendizagem. 

Expostas essas considerações, o objeto desse estudo está exatamente em um dos 

programas de aceleração de estudos, os quais ainda hoje acontecem em várias cidades 

pelo Brasil. Desde 2010, na cidade do Rio de Janeiro, são instituídas turmas de aceleração 

para alunos do segundo segmento do ensino fundamental em defasagem idade/série da 

rede. O Projeto Autonomia Carioca, parceria público-privada entre a Secretaria Municipal 

de Educação e Fundação Roberto Marinho vem nos últimos cinco anos atendendo jovens 

entre 14 e 17 anos de escolas públicas municipais. Ele procura diminuir a diferença entre 

sua idade e a série de matricula e possibilitar o término do ensino fundamental. O estudo 

pretende contribuir no entendimento dessa forma de aprendizagem e de como ela parece 

estar inserida no contexto de uma administração gerencial iniciada nos anos de 1990. 

 

3.2 Projeto Autonomia Carioca: contexto político e educacional de uma aceleração 

de estudos (2010 – 2014) 

 

 O município do Rio de Janeiro possui uma das maiores redes de escolas públicas 

da América Latina. Em dados divulgados pela Secretaria Municipal de Educação da 

cidade (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015b), em agosto de 2015, a 

rede apresentava os seguintes números:  

 1461 unidades escolas, sendo 998 de ensino fundamental e 463 de educação 

infantil; 

 654.454 alunos matriculados. Desses 491mil estão no ensino fundamental; 

                                                           
15 PISA: Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. 
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 Aproximadamente 15.000 professores das disciplinas do segundo segmento 

do ensino fundamental (Professor PI); 

 Divisão em 11 Coordenadorias Regionais de Educação (CRE), que abrangem 

desde bairros da zona sul, como Copacabana e Ipanema, até bairros da zona 

oeste, como Santa Cruz e Campo Grande, de acordo com dados da SME/RJ. 

 

Observando essas informações, percebe-se o elevado número de crianças e jovens 

atendidos pelas escolas da rede e também a diversidade de realidades em que se 

encontram cada unidade escolar. Algumas delas estão inseridas em comunidades onde a 

violência muitas vezes interfere nas atividades diárias influenciando negativamente na 

aprendizagem16.  

Em 2009, iniciou-se o mandato do prefeito Eduardo Paes e a Secretaria Municipal 

de Educação ficou sob a responsabilidade da secretaria Claudia Costin. Uma das 

primeiras medidas tomadas por esse governo foi a estruturação do Planejamento 

Estratégico da Prefeitura de 2009 a 2012, documento que serviu como principal 

instrumento no estabelecimento de metas, diretrizes e mecanismos para as políticas 

públicas do município17. Na área educacional, o diagnóstico envolveu questões como: 

pouca interação entre família e escola; baixo rendimento em razão da aprovação 

automática (implementada no governo anterior); problemas de violência nas escolas e 

falta de professores; falta de um “projeto pedagógico modelo”.  

De acordo com o Plano Estratégico da Prefeitura (2009, p.45), uma das diretrizes 

da educação era a formação do “modelo pedagógico”, com a finalidade de elevar o 

“padrão de excelência no ensino fundamental e na educação infantil”. Nesse caminho, a 

ampliação do número de vagas em creches e pré-escolas e a capacitação de professores 

por meio de parcerias com universidades e outras instituições eram iniciativas a serem 

tomadas para começar esse modelo pedagógico. 

                                                           
16 Em 2009, a SME/RJ iniciou o Programa Escolas do Amanhã com o objetivo de melhorar a aprendizagem 

e diminuir a evasão escolar. Todas as escolas inseridas no programa estão localizadas em áreas mais 

vulneráveis da cidade. Segundo dados da secretaria, o trabalho nessas unidades escolas procura desenvolver 

ações conjuntas entre a área de educação com a saúde, assistência social, esporte, arte e cultura, além de 

atividades de reforço escolar e oficinas pedagógicas (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

2009) 
17 O Planejamento Estratégico da Prefeitura mencionava as seguintes áreas: educação, saúde, ordem 

pública, emprego e renda, infraestrutura urbana, meio ambiente, transporte, cultura, esporte e lazer, 

assistência social, gestão e finanças públicas. Ao todo foram 37 iniciativas estratégicas divididas entre essas 

áreas (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PREFEITURA, 2009). 
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Entre as metas do Plano Estratégico da Prefeitura (2009), estava o aumento da 

nota do IDEB em 2011 para 4.3, nos anos finais do ensino fundamental. A estratégia para 

alcançar esse índice era a implantação de programas de Reforço Escolar. De acordo com 

dados apresentados no Plano Estratégico da Prefeitura, em 2009, existiam 

aproximadamente 28.000 de analfabetos funcionais entre o 40 e 60 anos do ensino 

fundamental e uma defasagem escolar em Língua Portuguesa e Matemática do 70 ao 90 

ano. O reforço escolar representava dentro da política pública educacional uma 

possibilidade de melhora na qualidade da aprendizagem na rede e uma forma de corrigir 

essa deficiência (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PREFEITURA, 2009). 

Partindo desses diagnósticos, a SME/RJ implementou alguns programas de 

reforço escolar no intuito reduzir a defasagem de alunos com dificuldades de 

aprendizagem e também de melhorar os índices qualificadores da rede como o IDEB, que 

no ano de 2009 era de 3.6, percentual um pouco abaixo da meta projetada para esse 

período, estabelecida para 3.9.  

Foi exatamente nesse contexto, que em agosto de 2009, a SME/RJ assinou um 

contrato com a Fundação Roberto Marinho (FRM) originando na cidade do Rio de Janeiro 

o Projeto Autonomia Carioca, um programa de aceleração de estudos para alunos em 

defasagem idade/série do segundo segmento do ensino fundamental. Era o início de uma 

parceria público-privada que se estende até o ano de 2015. 

Em dados do Diário Oficial do Município, n0 99, de 11 de agosto de 2009, o 

convênio18 entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a FRM foi assinado em 11 de agosto de 

2009 no Museu do Meio Ambiente, localizado no Jardim Botânico, em meio a 

comemoração do dia do estudante feita pela fundação. O evento contou com a presença 

do prefeito Eduardo Paes, a secretária de educação Claudia Costin, o governador do 

estado Sergio Cabral e a secretária de educação do estado Tereza Porto (DIÁRIO 

OFICIAL, n.99, 2009). 

De acordo com dados trazidos por Almeida (2015, p.17), no estado do Rio de 

Janeiro, a FRM em parceria com a secretaria estadual de educação, implantou no ano de 

2009 o Projeto Autonomia nas escolas públicas dessa rede, também com a finalidade de 

corrigir a defasagem idade/série para alunos do ensino médio. Segundo o autor, o objetivo 

“[...] era corrigir o fluxo de 70 mil alunos”. É possível perceber nesse ponto, que estado 

                                                           
18 O convênio é uma forma de ajuste entre o setor público e o setor privado, estabelecido em contrato, com 

previsão no art.116 da Lei 8666/95, a lei geral de licitações. Nele há interesse comum e colaboração mútua 

do poder público e a entidade privada a fim de alcançar determinado fim (DI PIETRO, 2012). 
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e município formaram parcerias público-privadas com o objetivo de diminuir um 

problema comum às duas redes públicas: a distorção idade/série. Ainda segundo dados 

do INEP trazidos por Almeida (2015, p.30) sobre o Projeto Autonomia, a distorção nas 

escolas estaduais do Rio de Janeiro em 2009 era de 48% nos anos finais do ensino 

fundamental e 54% no ensino médio. 

O contrato publicado em março de 2010 no Diário Oficial do Município 

estabeleceu uma prestação de serviço, em que a FRM seria responsável pela implantação 

de uma aceleração de estudos e um projeto complementar de matemática nas escolas de 

ensino fundamental da rede pública municipal carioca, no ano de 2010, usando a 

metodologia do Telecurso. Em uma primeira etapa, ainda no ano de 2009, ele atendeu 

1500 alunos do 90 ano nas Escolas do Amanhã com um reforço de matemática no 

contraturno. Já em 2010, o programa foi direcionado à correção da idade/série de alunos 

do segundo segmento do ensino fundamental (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, 

n.146, 2010). 

Em outras palavras, a SME/RJ por meio de uma parceria com uma organização 

do Terceiro Setor, iniciou na sua rede um programa de reforço escolar para alunos 

matriculados no 70 e 80 anos do ensino fundamental19 com diferença de 2 ou mais anos 

acima da idade recomendada pela legislação para essas séries. O Projeto Autonomia 

Carioca trouxe para as escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro a Metodologia 

Telessala como forma de corrigir a distorção citada e, segundo informa a FRM, 

direcionando o olhar para alunos repetentes e sujeitos a evasão escolar, a fim de 

proporcionar a continuidade de seus estudos e desenvolvimento de noções de cidadania 

(FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2013b). 

Assim, o Projeto Autonomia Carioca mostrou-se inserido dentro do contexto de 

reforço escolar da rede carioca que foi previsto no Plano Estratégico da Prefeitura de 2009 

e, por ocorrer através de uma parceria público-privada, faz perceber um olhar municipal 

para as ideias de descentralização em programas dentro da política pública educacional. 

Dessa forma, a prefeitura parece apontar para o caminho de uma administração 

direcionada aos conceitos do gerencialismo, como descentralização, qualidade e 

eficiência. 

A Resolução n.01079 de 27 de maio de 2010 (DIÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO, n.50, 2010), da SME/RJ, assinada pela secretária de educação Claudia 

                                                           
19 Nas escolas de ensino fundamental da rede pública do município do Rio de Janeiro, primeiro segmento 

representa as séries que vão do 10 ao 50 ano; o segundo seguimento estão o 60, 70, 80 e 90 anos. 
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Costin, instituiu em dispositivo legal os programas de reforço escolar para corrigir o fluxo 

da rede. Entre eles estava o Aceleração 2, que foi implantado por meio do Projeto 

Autonomia Carioca. Veja-se no Quadro 1 como ficou o programa de reforço de acordo 

com a resolução: 

 

Quadro 1: Reforço Escolar da SME/RJ em 2010 (Ensino Fundamental) 

 
Programa  Alunos envolvidos Seguimento  

 

Realfa 1 

Alunos do 20 ao 50 ano, não 

alfabetizados/ defasagem igual 

ou superior a 2 anos. 

 

10 Segmento 

 

Realfa 2 

Alunos do 60 ano, considerados 

não alfabetizados. 

 

20 Segmento 

 

Aceleração 1 

 

Alunos do projeto Realfa 1 

 

10 Segmento 

 

Aceleração 2 

Alunos do 70 e 80 anos, com 

defasagem de dois ou mais anos. 

 

20 Segmento 

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. As pré-inscrições para Projetos de Reforço Escolar 2011. 

Notícias. 9 dez. 2010b. Disponível em:<http://www.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article=id=1374622>. Acesso 

em: 30 jan. 2015. 

Ao final de 2010, a SME/RJ informou que os programas de reforço escolar 

objetivavam um “salto de qualidade” na educação da cidade do Rio de Janeiro, isto é, 

alunos cursando a série considerada adequada para sua faixa etária e garantindo uma 

aprendizagem cada vez mais ampla e melhor. Além dessas informações, foi possível 

perceber que não só a FRM era parceira do município nesse momento, como também a 

Fundação Ayrton Senna, pois alguns programas de reforço seguiram a metodologia dessa 

instituição, como o Fórmula da Vitória, direcionado a realfabetização de alunos do 60 ano 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Notícias, 2010). 

Nesse ponto, é relevante destacar o aparecimento novamente em documentos 

oficiais de um conceito relacionado às ideias do Gerencialismo: qualidade. Como já 

mencionado nesse estudo, os conceitos gerenciais nem sempre têm aplicação fácil no 

universo educacional que é amplo e envolve crianças e jovens com diversas crenças, 

etnias e pensamentos.  

Em tese sobre o Gerencialismo durante novo modelo de gestão no primeiro 

mandato do prefeito Eduardo Paes (2009 a 2012), Santos (2014, p.89) diz que a ideia 

sobre “Qualidade Total” na educação da cidade do Rio de Janeiro é oriunda do governo 

do ex-prefeito Cesar Maia no final da década de 1990. O autor cita como exemplo, a 

criação das CREs em substituição aos Distritos educacionais com a finalidade de “[...] 
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uma descentralização administrativa, pedagógica e orçamentária, com liberação de 

recursos para as CREs e para as escolas, criando uma nova estrutura de gestão para SME”. 

Ainda segundo Santos (2014), o decreto n0 30.482 de 26 de fevereiro de 2009, no 

início da gestão de Eduardo Paes, direcionado à educação do município do Rio de Janeiro, 

parece mostrar uma “tendência gerencialista” para essa área, até pelas denominações que 

apareceram como “gerência”, “gestor” e “gestão”. O autor cita algumas ações de natureza 

gerencialista entre 2009 e 2012 como, por exemplo, a criação das Escolas do Amanhã, do 

Programa Saúde na Escola e o Ginásio Carioca e acrescenta que o gerencialismo na 

educação da rede pública municipal carioca não apresenta um “padrão único”, isto é, são 

diversas ações intensivas feitas com o auxílio de parceiros privados e de alcance de metas, 

para atingir aos resultados desejados e garantir a qualidade educacional da rede 

(SANTOS, 2014). 

Também sobre essa questão de qualidade, em texto sobre novas propostas 

curriculares na rede pública do município do Rio de Janeiro, entre elas a do Projeto 

Autonomia Carioca, Tura (2012) conclui que nesse assunto, o olhar passou de questões 

como evasão escolar e reprovação para a observação do desempenho escolar. Dessa 

forma, segundo a autora, índices como o IDEB20 e o IDE-Rio21 ganharam relevância 

dentro das políticas curriculares cariocas e a eficiência e a efetividade seriam alcançadas 

com bons rendimentos dos alunos da rede em avaliações de larga escala aplicada e a 

melhora desses índices (TURA, 2012). Concorda-se com a fala da autora, que fez 

perceber o binômio qualidade/desempenho em contraponto ao binômio qualidade/evasão 

escolar. 

É interessante observar também que, no início das aulas, os alunos do Projeto 

Autonomia Carioca realizam uma avaliação diagnóstica preparada pela FRM e, ao final, 

uma avaliação preparada pela prefeitura que segue ao modelo aplicado bimestralmente 

nas turmas regulares. Contudo eles não têm feito a Prova Brasil e a Prova Rio que são 

usadas para os índices IDEB e IDE-Rio, respectivamente. Em artigo feito a partir de 

pesquisa em uma escola da rede pública carioca, onde havia o Projeto Autonomia Carioca, 

Leite (2011) menciona que não tinha dúvidas ser esse fato um facilitador para a 

diminuição dos índices de defasagem idade/série “[...] de modo drástico em curto prazo”.   

                                                           
20 Usado em todo o país, a partir de 2007, o IDEB é um índice para verificar a qualidade na educação em 

estados e municípios. Seu cálculo é feito a partir da aprovação escolar e a média de desempenho na Prova 

Brasil e no Saeb. Ele é medido a cada 2 anos (INEP, 2015). 
21 Criado em 2009, o IDE-Rio é um índice próprio da rede pública municipal carioca medido anualmente a 

partir da Prova Rio aplicada para alunos do 30, 40, 70 e 80 anos do ensino fundamental (SME/RJ, 2015). 
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Não realizar essas provas, demonstra que o Projeto Autonomia Carioca foi um dos 

programas de reforço escolar que auxiliou a SME/RJ, no processo de elevação dos índices 

qualificadores da rede, tanto a nível municipal, quando a nível nacional. Isso porque 

retirou dessa avaliação alunos com dificuldades de aprendizagem em disciplinas como 

português e matemática que nem sempre apresentavam bons resultados em avaliações 

externas. 

Em notícia divulgada pela SME/RJ, em 13 de maio de 2011, a secretária de 

educação Claudia Costin estava satisfeita com a elevação do índice do IDE-Rio e 

percebendo uma melhora dos alunos no segundo segmento. Segundo a secretária, esse 

fato demonstrava “[...] uma linha clara de evolução na aprendizagem da rede” 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2011). Em 2012, já com os resultados 

do IDEB, a SME/RJ ressaltava os avanços nesse índice após dois anos da implantação de 

programas de reforço escolar em toda rede. Segundo informou o site da SME/RJ (2012), 

eles “[...] vêm corrigindo os déficits de aprendizagem, principalmente nos anos finais, 

também conhecidos como segundo segmento”. O Projeto Autonomia Carioca encontra-

se nesse contexto de reforço escolar. 

Neste ponto, vale destacar que em fevereiro de 2011, a SME/RJ decretou que as 

escolas que conseguissem atingir as metas anuais projetadas para o IDEB ou o IDE-Rio 

para aquela unidade, receberiam uma premiação em dinheiro – o chamado 140salário 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2011). É importante ressaltar que 

existem metas do IDEB e do IDE-Rio para toda rede, contudo, independentemente dessas, 

cada escola possui suas próprias visando à elevação desses índices naquela unidade, 

mesmo que não esteja no mesmo patamar que o índice geral.  

De acordo com Cerdeira e Almeida (2013), docentes, funcionários e gestores 

recebem esse prêmio e esses servidores podem sofrer descontos nessa premiação 

proporcionais ao número de faltas naquele ano. As autoras também observam que não 

existe um consenso sobre avaliações externas na rede pública do Rio de Janeiro embora 

gestores e professores concordem que haja a necessidade da existência de sistemas de 

avaliação da rede, discordando do modo com que ele deve ser organizado (CERDEIRA, 

ALMEIDA, 2013). 

Para concluir esse item do estudo serão apresentados alguns dados e números do 

Projeto Autonomia Carioca, primeiro, para entender nomenclaturas referentes a ele e 

segundo, auxiliar na melhor compreensão desse projeto de reforço escolar em uma 
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política pública educacional direcionada às ideias do Gerencialismo. Primeiramente, 

apresentamos a sua forma de identificação na rede. 

 

Quadro 2: Identificação do Projeto Autonomia Carioca no Segundo Segmento 

 
Programa Alunos Defasados Tempo (Duração) Metodologia 

Aceleração 2 60 ano 2 anos Tecendo o Saber e 

Telecurso 

Aceleração 2A 60ano (Início em 2012) 2 anos Telecurso 

Aceleração 3 70 e 80 anos 

 

1 ano Telecurso 

Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, Memorial do Autonomia Carioca. Equipe Autonomia Carioca, Rio de 

Janeiro, 2013b. 

 

 No Quadro 2aparecem os três programas do Projeto Autonomia Carioca entre o 

60 e o 80 anos: Aceleração 2, Aceleração 2A e o Aceleração 3. Eles envolvem estudantes 

em defasagem idade/série em três dos quatro anos que formam o segundo segmento do 

ensino fundamental, o que representa um grande número de alunos participantes. 

Dependendo da defasagem, o projeto é realizado em dois anos ou apenas em um, usando 

sempre a Metodologia Telessala. Concluindo o projeto, o aluno está apto a cursar o ensino 

médio. É importante observar que nos primeiros meses da Aceleração 2, os alunos 

iniciaram com os vídeos do Tecendo o Saber, material também da FRM, direcionado ao 

primeiro segmento do ensino fundamental. O Tecendo o Saber serviu para os estudantes 

do projeto como meio de recordar os conteúdos das séries anteriores. A Tabela 1 mostra 

alguns dados numéricos referentes à quantidade de turmas e alunos da Aceleração 3 nos 

três primeiros anos de projeto. 

 

Tabela 1: O Projeto Autonomia Carioca: Aceleração 3 

Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, Memorial do Autonomia Carioca. Equipe Autonomia Carioca, Rio de 

Janeiro, 2013b. 

  

 Já na Tabela 2, os números sobre turmas e alunos da Aceleração 2 e da Aceleração 

2A também nos três primeiros anos do projeto. 

 

Tabela 2: Projeto Autonomia Carioca: Aceleração 2 e 2A 
 

 

Programa 

 

Ano 

 

Turmas 

Envolvidas 

Alunos 

Participantes 

 

Aprovação 

 2010 300 6.581 94% 

Aceleração 3 2011 385 9.560 99% 

 2012 232 6.000 97% 
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Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, Memorial do Autonomia Carioca. Equipe Autonomia Carioca, Rio de 

Janeiro, 2013b 

 

Os dados apresentados nas Tabelas 1 e 2 apontam um total de 34.141 alunos 

envolvidos nos programas do Projeto Autonomia Carioca nos três primeiros anos dessa 

aceleração de estudos, sempre com mais de 90% de aprovação ao final do projeto. Os 

números apresentados correspondem às turmas formadas nas onze CRE da rede pública 

carioca. Para cada uma dessas classes, um professor do segundo segmento foi responsável 

em desenvolver a Metodologia Telessala, o que representa um total de 1847 docentes 

trabalhando em turmas de aceleração de estudos na rede entre 2010 e 2012.  

Primeiramente, percebe-se o considerável número de professores atuando no 

projeto e, segundo, o grande número de jovens em defasagem idade/série que a rede 

possuía nesses três anos, e que deixaram de realizar no tempo que estiveram no projeto a 

Prova Brasil e a Prova Rio. Como já mencionado, esse fato parece ter contribuído, para a 

elevação do IDEB e o IDE-Rio nesse mesmo período. 

 Os referidos índices apresentaram aumento entre 2009, ano de elaboração do 

Planejamento Estratégico da Prefeitura e 2014, o quinto ano após a implantação do 

Projeto Autonomia Carioca na rede. Na Tabela 3 estão os índices do IDEB. 

 

Tabela 3: Índice do IDEB para o 80 e 90 anos da cidade do Rio de Janeiro 

Fonte: INEP, Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb>. Acesso em: 30 set. 2014. 

  

 

A Tabela 4 apresenta os índices do IDE-Rio no período em que o Projeto 

Autonomia Carioca já ocorria na rede pública municipal do Rio de Janeiro. 

 

Tabela 4: Índice do IDE-Rio no segundo segmento 

 

 

Programa 

 

 

Ano 

Turmas 

Envolvidas 

 

Alunos 

 

Aprovação 

Aceleração 2 2011/2012 420 7.000 96,7% 

Aceleração 

2A 

2012 512 5.000 ... 

 

Ano 

 

 

Meta Projetada 

 

Meta Observada 

2009 3.9 3.6 

2011 4.2 4.4 

2013 4.6 4.4 

Ano Índice Ano Índice 

2009 3.4 2012 4,5 

2010 4.0 2013 4,6 

2011 4,5 2014 5,0 
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Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Resultados Gerais do IDE-Rio 2014. Disponível em: 

<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/2062412/4143543/IDERio2014SecretariaMunicipaldeEducacao.pdf>. 

Acesso em: 20 ago. 2015. 

 

 Das Tabelas 3 e 4, é possível perceber a elevação no índice do IDEB22 e do IDE-

Rio no segundo segmento após a implantação de programas de reforço escolar, entre eles 

a aceleração de estudos do Projeto Autonomia Carioca. A Prova Brasil e a Prova Rio, 

avaliações externas que fazem parte da composição desses índices ganham importância 

na questão da qualidade ou não no ensino na rede pública municipal do Rio de Janeiro. 

Projetos como o Autonomia Carioca, feito em parceria com o setor privado, demonstram 

que as ideias gerencialistas como descentralização, qualidade, metas e eficiência estão 

cada vez mais presentes no cotidiano das escolas públicas municipais.  Há um número 

significativo de alunos envolvidos e um direcionamento para melhoria de índices 

qualificadores da rede. Contudo, em um contexto tão amplo nem sempre é fácil perceber 

uma melhora real na qualidade da aprendizagem dos alunos envolvidos até pela não 

participação dos mesmo em avaliações de larga escala da rede. 

 

3.3 A Metodologia Telessala na educação formal das escolas públicas carioca 

  

A aceleração de estudos do Projeto Autonomia Carioca utilizou a Metodologia 

Telessala construída a partir dos vídeos do Telecurso como forma de atender alunos em 

defasagem idade/série do ensino fundamental das escolas públicas do município, 

propondo uma educação voltada à formação cidadã e a preparação para mundo do 

trabalho. 

 O Telecurso surgiu na década de 1970 como uma proposta de educação à distância 

para jovens e adultos que não haviam concluído o ensino fundamental e/ou o ensino 

médio, representando uma educação não formal originalmente, por não ser realizada 

dentro de uma escola (LIBÂNEO, 2010; GOHN, 2010, 2011a; TRILLA, 2008). Por meio 

de aulas exibidas pela televisão, chamadas de Telessalas, com duração média de 15 

minutos, a pessoa podia aprender os conteúdos das disciplinas da educação básica e, ao 

final dessas, realizar exames a fim de conseguir sua certificação na modalidade 

educacional correspondente. De acordo com informações do site do Telecurso, 

atualmente os vídeos são transmitidos em emissoras como o Canal Futura, a TV Cultura, 

TV Brasil, TV Aparecida, Rede Minas e Globo Internacional (TELECURSO, 2014b). 

                                                           
22 Observa-se que a meta para 2013 não foi alcançada, ficando a mesma de 2011, que foi 4.4 (INEP, 2015) 
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 Em dissertação sobre análise do discurso a partir do módulo de língua portuguesa, 

Siebert (2005, p.49) menciona que o Telecurso apareceu dentro de uma proposta de 

fortalecimento da educação à distância e foi desenvolvido com “[...] o argumento de 

atender 50 milhões de jovens e adultos que tiveram pouco acesso ou nenhum à escola em 

idade escolar”. Segundo dados de Micheloto (2006), o Telecurso foi visto como uma 

forma inovadora e um modo de levar o “serviço de educação” para os mais carentes. 

 Em 1995, duas décadas após a criação do Telecurso, a FRM em parceria com a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), realizou a atualização dos 

vídeos formando o chamado Telecurso 2000, segundo dados da FRM. Em 2008, nova 

atualização e ampliação das teleaulas com novas disciplinas contempladas aconteceram, 

passando a ser denominado Novo Telecurso (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 

2013a). Desde 2009, o Telecurso aparece no Guia de Tecnologias Educacionais elaborado 

pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC (TELECURSO, 2014b). 

 Em relação ao ensino fundamental, o Novo Telecurso é dividido em teleaulas e 

apresenta a seguinte composição por disciplinas: 

 

Quadro 3: Organização das Teleaulas no Ensino Fundamental 

 
Disciplina Teleaulas Livro do Aluno 

Língua Portuguesa 90 Dois livros 

Matemática 80 Dois livros 

Ciências 70 Dois livros 

Geografia 50 Um livro 

História 40 Um livro 

Inglês 30 Um livro 

Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. Caderno de Metodologia. Equipe Autonomia Carioca, Rio de Janeiro, 

2010/2013. 

 
 

Para cada uma das disciplinas, existe um livro do professor contendo sugestões de 

atividades, a partir dos conteúdos apresentados nos vídeos por meio de músicas, jogos 

educativos e sites da internet.  Atualmente, as teleaulas estão disponíveis em DVDs, cada 

um deles com 10 delas (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2010/2013). É relevante 

lembrar que os vídeos do Telecurso podem ser vistos em salas de aulas de entidades 

privadas ou públicas ou em casa pela TV ou pela internet, dependerá da forma com que 

a pessoa usar essa metodologia (TELECURSO, 2014b). 
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De acordo com dados da FRM, as teleaulas mostram ao aluno situações concretas 

a fim de cada um deles possa compreender conceitos abstratos desenvolvidos pelas 

disciplinas. Nesses vídeos com duração aproximada de 15 minutos, são usadas linguagens 

diversas como reportagem e dramaturgia, trazendo para o estudante temas de “interesse 

coletivo”, para despertar a curiosidade interesse nos assuntos apresentados em cada aula 

(FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2010/2013). 

Nesse ponto, deve-se observar que só no final dos anos de 1990 surgiu a 

Metodologia Telessala, e segundo informa o site da FRM (2015), “[...] foi elaborada para 

desenvolver significativamente o currículo do Telecurso”. Essa metodologia foi usada 

pelos governantes brasileiros nos últimos anos como forma de ajudar na aceleração de 

estudos de alunos em defasagem idade/série. Assim, percebe-se que com o passar do 

tempo, o Telecurso deixou de ser apenas uma forma de educação à distância para se tornar 

um elemento na política pública de estados e municípios pelo país.  

Segundo dados da própria FRM (2015), ele “[...] vem sendo utilizado como 

alternativa para correção da distorção idade-série de estudantes matriculados na rede 

pública [...]”, além da educação de jovens e adultos e para pessoas moradoras de regiões 

onde é difícil o acesso à escola. Dessa forma, a FRM (2010/2013) iniciou parcerias 

público-privadas com estados e municípios para realizar aceleração de estudos usando a 

Metodologia Telessala. No Quadro 4 estão alguns exemplos de estados brasileiros que 

adotaram a Metodologia Telessala, a partir dos anos 2000, como parte de sua política 

pública educacional, a fim de auxiliar no problema de distorção idade/série no ensino 

fundamental e/ou no ensino médio. 

 

Quadro 4: Metodologia Telessala na Educação Formal 

 
Projeto Estado 

 

Ano Inicial Alunos No 

Projeto Em 2014 

Nível de Ensino 

Poronga Acre 2002 4.300 Ensino 

Fundamental e 

Médio 

Travessia Pernambuco 2007 33.090 Ensino 

Fundamental e 

Médio 

Igaraté Amazonas 2009 10.000 Ensino 

Fundamental e 

EJA 

Autonomia Rio de Janeiro 2009 37.988 Ensino Médio 

Fonte: Disponível em: <http://educacao.globo.com/telecurso>. 
Nota: Os nomes do projeto tomam por base fatos da cultura daquele estado, como Poronga que é o nome usado pelos 

seringueiros para as lanternas usadas na cabeça que iluminam no meio da floresta e Autonomia, baseada na música do 

compositor carioca Cartola. 
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Em cada um desses estados, foram criadas as Telessalas23: turmas dentro das 

escolas públicas da rede, onde a metodologia utilizada com os alunos era feita com 

orientação dos vídeos do Novo Telecurso. Dados apresentados pelo site do Telecurso 

informam que o estado do Acre reduziu a distorção de 55,6% em 2002 para 30,8% em 

2013, utilizando a Metodologia Telessala em sua rede (TELECURSO, 2014a). Em artigo 

com breve análise da diversidade de linguagem, a partir do acompanhamento de uma 

turma do Projeto Poronga, Silva (2009) relata que três alunos disseram ser a aula na 

telessala diferenciada e por isso passaram a gostar de ir à escola e estudar, usando frases 

como “não ficar só lendo”, além de perceber uma aproximação maior do professor com 

os alunos.  

 Duas questões podem ser observadas por meio das informações do último 

parágrafo. Primeira, quando a SME/RJ implantou o Projeto Autonomia Carioca na sua 

rede pública em 2010, já existiam resultados sobre essa forma de aceleração de estudos 

em outros estados do país, que apontavam a diminuição nos índices de defasagem 

idade/série. A escolha dessa parceria com a FRM ocorre no mesmo ano em que Projeto 

Autonomia é implantado na rede pública do estado do Rio de Janeiro, no nível médio. A 

SME/RJ parece tentar trazer para seu planejamento dos programas de reforço escolar 

experiências que mostravam bons resultado, pelo menos numéricos, de outros estados, a 

fim de ajudar no já mencionado “salto de qualidade” na educação da cidade. Novamente, 

percebe-se um olhar direcionado às ideias de uma administração gerencial, focada em 

metas e resultados. 

Russo e Bannell (2011 p.171) ao trazerem a fala da secretária municipal de 

educação no ano de 2009, mencionam que as parcerias foram relatadas no discurso como 

sinônimo de “[...] fornecedores e de profissionais que efetivam tarefa” e essas parcerias 

seriam “prestadores de serviço”. Essas breves considerações dos autores levam ao 

entendimento do assunto relacionado às parcerias para uma aceleração de estudos como 

um mero dado estatístico, realizando-se do mesmo modo independentemente do lugar. 

Contudo, é preciso perceber o que também bem destacam os autores: são vários sujeitos 

envolvidos, como professores e alunos, os quais não são iguais aos indivíduos de outros 

estados brasileiros (RUSSO, BANNELL, 2011). Pensar apenas em números para as 

                                                           
23 Telessalas é a denominação usada para a sala de aula onde ocorre as rotinas da Metodologia Telessala. 

Elas devem possuir equipamentos como DVDs, TV, CDs e materiais como dicionários, mapas, livros 

paradidáticos (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2010/2013). 
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demandas de uma rede pública de grandes dimensões como a da cidade do Rio de Janeiro, 

não se mostra o melhor caminho para resolver alguns assuntos relacionados à 

aprendizagem de alunos com dificuldades. 

 O estudo levanta outras questões relacionadas às características da rotina de uma 

telessala, a fim de perceber suas diferenças de uma aula dada fora dessa aceleração de 

estudos. Primeiramente, é relevante lembrar que a Metodologia Telessala foi construída 

a partir de estudos de alguns pensadores, entre eles: Jean Piaget e Lev Vgostsky 

(Abordagem construtivista-interacionista); Paulo Freire e Moacir Gadotti (Educação 

como prática da autonomia e da cidadania); Antonio Gramsci e Gaudêncio Frigotto 

(Educação para o trabalho) e Thereza Penna Firme (Concepção de avaliação). Assim nas 

telessalas, as atividades educativas desenvolvidas têm como ponto de partida, teorias 

pedagógicas diferentes, contudo, segundo dados da FRM, se completam para ajudar na 

dinâmica diária e ajudar os alunos em defasagem (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 

2013a). 

 De acordo com a fundação (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2010/2013), 

na Metodologia Telessala é “[...] um fazer pedagógico que valoriza diferentes saberes, 

estimula o conflito produtivo, o diálogo e transforma o ensino em aprendizado”. Nela 

existe uma preocupação em desenvolver a “autoestima”, a “autocrítica” e a 

“autoavaliação”, levando o aluno a ter “[...] iniciativa, disciplina e organização”. Ainda 

de acordo com a FRM, essa metodologia trabalha com as diferenças e construindo a 

aprendizagem por meio de erros e “avanços”; valorizando as potencialidades de cada 

estudante e a interação entre professor, aluno e comunidade. Todas essas características 

possibilitando uma conclusão com qualidade da educação básica (FUNDAÇÃO 

ROBERTO MARINHO 2013a). 

No Projeto Autonomia Carioca, as turmas se formaram com no máximo 30 alunos 

possibilitando ao professor dar mais atenção às dificuldades apresentadas por cada 

estudante. O Quadro 5 apresenta alguns momentos e características da Metodologia 

Telessala usadas nessa aceleração de estudos semanalmente, assim como em outras pelo 

país. Complementando, em anexo A, encontra-se o círculo da “dinâmica telessala” e no 

anexo B, imagens de uma sala do Projeto Autonomia Carioca. 

 

Quadro 5: Rotinas e Características na Metodologia Telessala 

 
Rotina e Características Definição 
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1) Atividade Integradora (Acolhida) 

 

1) Momento inicial da aula, em que ocorre uma 

integração dos alunos com o professor; feito por 

meio de uma brincadeira lúdica ou reflexão de uma 

mensagem, por exemplo. 

2) Arrumação da sala em círculo 2) Todos os dias, os alunos colocam as cadeiras e 

mesas da sala de forma circular, integrando mais 

alunos e professor. 

3) Uso do memorial 3) Caderno usado pelo aluno para anotações diárias 

sobre o que acontece durante a aula. O professor 

também deve ter o seu memorial e pode também 

haver um memorial coletivo construído por alunos e 

o professor. 

4) Teleaulas 4) Vídeos do Telecurso com os conteúdos das 

disciplinas do ensino fundamental. 

5) Leitura de Imagem 5) Atividade realizada após a exibição das teleaulas, 

em que alunos e o professor discutem e debatem 

sobre o que foi mostrado no vídeo e os conteúdos 

abordados. 

6) Divisão em Equipes 6) A turma é dividida em 4 equipes: socialização, 

coordenação, síntese e avaliação. Cada um deles 

possui uma tarefa diária ou semanal na rotina da 

telessala. 

7) Material 7) Livros do Telecurso: cada aluno possui um livro 

com texto feitos a partir de teleaulas e exercícios de 

fixação. 

8) Divisão em Módulos 8) As disciplinas são divididas em módulos a partir 

de três eixos temáticos: “O ser humano e sua 

expressão. Quem sou eu?”; “O ser humano 

interagindo com o espaço. Onde estou?”; O ser 

humano em ação. Para onde vou?’ O fim, o início e 

o conceito final de cada módulo disciplinar 

independe do começo e término dos bimestres 

letivos da rede, relacionando-se ao número de 

teleaulas de cada matéria. 

9) Percurso livre 9) Atividades complementares relacionadas ao 

desenvolvimento do raciocínio matemático e ao 

incentivo à leitura. 

10) Projeto Pedagógico Complementar 10) Atividades complementares com material 

próprio, abordando assuntos como: alimentação 

saudável, energia e importância da água. 

11) NOA 11) Novas Oportunidades de Aprendizagem. 

Atividades de reforço ao longo dos módulos para 

alunos com mais dificuldades na turma. 

12) Professor Mediador Pedagógico 12) Professor do segundo segmento responsável pela 

turma de aceleração de estudo usando a Metodologia 

Telessala. 
Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. Caderno de Metodologia. Equipe Autonomia Carioca, Rio de Janeiro, 

2010/2013. 

 

 

Dentre os 12 pontos da rotina e características da Metodologia Telessala descritos 

no Quadro 5, o estudo quer destacar a questão do professor mediador pedagógico no 

Projeto Autonomia Carioca. Inicialmente, é necessário entender a atuação docente nessas 

turmas. Cada classe tem um total de quatro professores, do quais três deles atuantes 

apenas às quartas-feiras. São eles: um professor de educação física, um professor de inglês 

e um professor de CEST, que auxilia aos outros com atividades de reforço. Nos demais 
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dia da semana, a turma fica sob os cuidados de um professor, que será responsável pelo 

desenvolvimento das dinâmicas da Metodologia Telessala em cada módulo disciplinar. 

Ele é escolhido entre os professores atuantes da rede pública municipal, no segundo 

segmento do ensino fundamental, ou seja, professor de uma das disciplinas básicas, como, 

por exemplo, matemática e língua portuguesa.  

Segundo informa a FRM, o docente desempenha o papel de um mediador 

pedagógico. Durante o ano em que atua no projeto, esse professor passa por formações 

continuadas oferecidas em parceria da FRM com a SME/RJ. Ele recebe também: um 

acompanhamento pedagógico, por meio de visitas dos formadores da FRM e por 

representantes de sua CRE, os chamados itinerantes; realiza centros de estudos quinzenais 

às quartas-feiras com professores do projeto na sua CRE. Nesses momentos da formação 

docente, procura-se: mostrar como desenvolver o processo de aprendizagem de cada 

módulo; trazer mais informações e tirar dúvidas sobre a metodologia no dia a dia das 

escolas; explicar atividades que envolvem livros paradidáticos trabalhados durante o 

percurso livre; ajudar os docentes com maior dificuldade em aplicar a metodologia em 

suas turmas; incentivo dos avanços e conquistas apresentados pelos alunos no decorrer 

do ano (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2010/2013). Cabe ressaltar que esse 

momento é vivenciado apenas pelos professores que desenvolvem a dinâmica Telessala. 

Em relação à formação continuada, são válidas algumas observações. Em sua 

participação, os docentes receberam uma certificação da SME/RJ e da FRM que 

mencionava o curso realizado e a carga horária correspondente. Em 2010, os encontros 

versaram sobre os fundamentos e práticas da mediação pedagógica do Telecurso, com 

duração de 80 horas distribuídas no espaço de um ano letivo. Entre o início de projeto e 

o ano de 2014, o número de encontros foi reduzido, diminuindo, consequentemente, a 

carga horária. Em anexo C estão algumas imagens das formações. 

É preciso também perceber e fazer aqui uma divisão entre os docentes do projeto. 

Em razão do tempo em que lecionam nessa aceleração de estudos, existem os docentes 

veteranos e os novatos. Na prática o que esses dois grupos representam: o primeiro, 

formado por professores com mais de dois anos no projeto e conhecedores da 

Metodologia Telessala e, portanto, precisavam de menos tempo de formação; o segundo, 

grupo de docentes iniciantes no projeto, que para entender melhor a dinâmica da telessala, 

necessitavam de uma formação mais intensa.  

Nas formações mais recentes, aos veteranos foram apenas reforçadas algumas 

dinâmicas e troca de experiências positivas. Esses professores tiveram as formações mais 
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longas ocorridas nos anos de 2010, 2011 e 2012. Para novatos, o material era apresentado, 

assim como as dinâmicas da Metodologia Telessala. Contudo, nesse último caso de 

docente, ocorreu uma redução de carga horária na formação continuada ofertada pela 

SME/RJ e a FRM – entre 2013 e 2014 – sem existir nenhuma fala oficialmente divulgada 

sobre esse ponto. Ressalta-se que tanto na secretaria como na fundação havia o estímulo 

dos veteranos para auxiliarem os novatos nos encontros em suas CRE que acontecem ao 

longo dos bimestres escolares, independentemente da formação continuada geral 

oferecida a cada início de módulo.  

Em resumo, esse docente será o responsável em passar os vídeos do Telecurso 

desenvolvendo processo de aprendizagem em cada módulo de disciplina, organizar as 

equipes, incentivar o uso do memorial, realizar a leitura de imagem, entre outras 

atividades, ficando com a turma cinco tempos de aula em quatro dias da semana, no turno 

da manhã ou da tarde. Às quartas-feiras, esse professor dedica-se ao planejamento de 

aulas, momento que pode ocorrer na própria escola ou em encontros na sua CRE no 

decorrer de cada módulo. 

Pelo fato do Projeto Autonomia Carioca ter praticamente um professor único com 

a responsabilidade de ajudar os alunos a compreenderem conteúdos de Matemática, 

Língua Portuguesa, História, Geografia e Ciências, torna a forma de aula muito 

semelhante ao modo de aula usado no primeiro segmento do ensino fundamental. Nessa 

etapa, existe uma professora única que acompanha diariamente a turma no processo de 

aprendizagem. Em alguns casos, ela é vista como uma segunda mãe, com fortes laços de 

afetividade com seus alunos. 

A transição do quinto para sexto ano do ensino fundamental marca o início de 

mudanças para os alunos, pois é exatamente nesse momento em que ele deixa essa única 

professora e passa a ter vários professores em diferentes disciplinas. Em estudo realizado 

em duas escolas públicas de ensino fundamental na cidade de Porto Alegre, Pratti e Eizirik 

(2006) procuraram apontar algumas questões envolvendo a passagem da quarta para a 

quinta série24 o que correspondente ao quinto e sexto ano de hoje. A partir da participação 

de 150 alunos, 50 pais e 25 professores, as autoras perceberam que esse momento na vida 

do aluno envolve diversos pontos de mudança, levando a terem mais autonomia para 

construir seus próprios caminhos sem deixar de atender as “expectativas” de seus 

responsáveis e seus professores.  

                                                           
24 O texto das autoras foi publicado em 2006, ano em que foi publicada uma alteração na LDB passando o 

ensino fundamental para nove anos. Assim, a quarta série passou a corresponder a quinta. 
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Em fala mais recente sobre o assunto, publicada na revista Educar e Crescer de 

janeiro de 2015, Eizirik (apud FREURY, 2015) menciona que nessa transição, o aluno 

entra em um momento de desenvolver habilidades que serão relevantes nas próximas 

etapas de sua vida escolar e a autora cita a ideia de aprender a lidar com a diversidade e 

de fazer escolhas. Segundo a autora, os pais não devem se afastar, pois a confiança e 

incentivo precisam vir deles nesse momento, ajudando os filhos a superarem possíveis 

dificuldades. 

Essas breves observações trazidas para esse estudo, sobre essa fase de transição 

na vida escolar de todos os alunos do ensino fundamental, permitem refletir sobre o 

Professor Mediador do Projeto Autonomia Carioca. Ele parece ter a tarefa de retomar esse 

momento de passagem com seus alunos defasados idade/série, diminuindo ou eliminando 

possíveis lacunas que possam ter ficado em razão dessa transição, pois há a possibilidade 

desses fatos terem contribuído para dificuldades na aprendizagem ocasionando um atraso 

escolar.  

Todas essas responsabilidades diretas ou indiretas do professor mediador 

pedagógico no Projeto Autonomia Carioca nem sempre são fáceis de serem cumpridas 

no dia a dia escolar. É oportuno neste ponto, apontar algumas observações feitas por 

Coutinho (2013). Em artigo sobre sua experiência como professor do projeto na 6ª CRE, 

o autor relata que em algumas escolas os docentes enfrentam dificuldades na própria 

organização física da telessala. Segundo o autor, em reuniões às quartas-feiras alguns 

professores mencionaram problemas com DVD, TV e materiais de apoio para as 

atividades da metodologia, o que podia afetar na aprendizagem dos alunos, visto que esses 

recursos fazem parte da dinâmica diária do próprio projeto. Para Coutinho (2013, p.3), “a 

precariedade das instalações públicas de ensino torna-se ainda mais perversa quando 

combinada a metodologias que exigem recursos tecnológicos mais sofisticados”.  

Coutinho (2013, p.4) também fala sobre o “[...] eixo da relação entre professor e 

estudantes da turma da Aceleração [...]”, constituído por mediações na aprendizagem, isto 

é, trazendo situações do cotidiano dos alunos como forma de dar sentido aos conteúdos 

discutidos e refletidos em sala de aula. Segundo o autor, o professor deve levar esses 

jovens a perceberem seu papel como “sujeito do conhecimento’, conseguindo 

correlacionar o que é passado nas teleaulas com sua realidade. 

Dessa forma, a partir das informações enumeradas nesse item sobre a Metodologia 

Telessala e o professor no Projeto Autonomia Carioca, é possível perceber a relevância 

do papel desempenhado pelos docentes nesse programa de aceleração de estudos. Eles 
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têm a responsabilidade de garantir não só a dinâmica física do projeto, como também a 

dinâmica acelerada do processo de aprendizagem. E por que acelerada? Porque não se 

pode perder de vista que o Projeto Autonomia Carioca é uma aceleração de estudos para 

discentes defasados em idade/série e, portanto, independentemente da metodologia 

empregada, o aluno passará por um processo de aprendizagem em um tempo menor que 

um aluno não defasado.  

Usando uma metáfora, se a dinâmica da Metodologia Telessala fosse uma grande 

máquina destinada a auxiliar na resolução de um problema na aprendizagem escolar, o 

professor representaria uma mola-mestra nessa engrenagem. A falta dessa peça poderia 

ocasionar um mau funcionamento ou sua paralisação dessa hipotética máquina. As 

formações continuadas representariam uma manutenção dessa mola-mestra; quando elas 

são menos frequentes essa peça pode não funcionar tão bem.  

Dessa forma, o docente do projeto ao assumir uma turma de aceleração de estudos 

deve preparar-se para diversas responsabilidades diárias e adversidades que pode 

enfrentar, até pelo simples fato de ser mediador de disciplinas diferentes da sua formação 

na graduação. Todo momento, ele pode sair de uma zona de conforto de sua disciplina 

para realizar atividades em outras matérias com jovens nem sempre interessados ou com 

apoio familiar. Esse professor precisará constantemente de um olhar atencioso da 

SME/RJ e da FRM independentemente das formações continuadas, auxiliando nos 

momentos positivos e também de adversidades ao longo desse processo de aprendizagem 

por meio de uma aceleração de estudos. 
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4 O PROJETO AUTONOMIA CARIOCA À LUZ DOS DOCUMENTOS 

OFICIAIS E A VISÃO DOS PROFESSORES DA 5ª COORDENADORIA 

REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (2010- 2014) 

 

 Nos três primeiros capítulos desse estudo, foram apresentados o contexto político 

e educacional brasileiro relacionado à aceleração de estudos implementada na rede 

pública municipal da cidade do Rio de Janeiro, em 2010, por meio de uma parceria 

público-privada entre a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Roberto 

Marinho. Ao longo desse texto mencionou-se o debate no âmbito teórico inserido dentro 

de uma política pública de reforço escolar. Nesse contexto, o Projeto Autonomia Carioca 

trouxe para a educação formal da cidade a Metodologia Telessala como forma de corrigir 

a defasagem idade/série de alunos matriculados no segundo segmento do ensino 

fundamental. 

Todas essas informações buscam auxiliar o estudo a atingir os objetivos traçados 

pela pesquisa, a qual pretende contribuir na direção de um maior esclarecimento sobre os 

caminhos que levam a formação de uma parceria público-privada na educação básica, 

onde o Estado descentraliza ações na direção de resolução de questões como o 

analfabetismo funcional e a defasagem idade/série. Visa-se também perceber a visão do 

professor mediador pedagógico sobre essa aceleração de estudos para alunos defasados 

idade/série. 

 Neste capítulo busca-se analisar a parceria público-privada do Projeto Autonomia 

Carioca à luz dos documentos oficiais e pela visão dos professores entre os anos de 2010 

e 2014, identificando seus efeitos na aprendizagem de alunos em defasagem idade/série 

e nos índices qualificadores da rede pública municipal do Rio de Janeiro. Procurando 

atender ao objetivo principal do estudo e outros três secundários – que serão apresentados 

nesse capítulo – foi realizado um levantamento documental e entrevistas semiestruturadas 
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com professores da 5ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), dados que deram 

origem a uma análise documental e uma análise de conteúdo, respectivamente. Como 

critério relativo à credibilidade das análises realizadas, usou-se a Triangulação. Segundo 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004, p.173), os estudos qualitativos “[...] costumam 

usar várias maneiras de obter dados. Quando buscamos diferentes maneiras de investigar 

um mesmo ponto, estamos usando uma forma de triangulação”. 

 Desse modo, no primeiro item desse capítulo, “O Projeto Autonomia Carioca e 

os documentos oficiais entre 2010 e 2014”, apresenta a análise documental realizada em 

sites oficiais e materiais distribuídos pela SME/RJ em conjunto com a FRM nas 

formações continuada objetivando perceber como essa parceria público-privada é vista 

pelo ente federado e o parceiro privado a partir das ideias do “novo gerencialismo” na 

educação. No segundo item “A educação formal não convencional do Projeto Autonomia 

Carioca na visão de professores da 5ª CRE”, o estudo expõe as percepções de professores 

atuantes no projeto da Metodologia Telessala para alunos em defasagem idade/série, na 

perspectiva de uma educação formal não convencional, a partir da análise de conteúdos 

feitas com os dados colhidos nas entrevistas semiestruturadas realizadas com esses 

docentes. E por fim, o item “A experiência de professores da 5ª CRE no Projeto 

Autonomia Carioca”, traz mais considerações a partir da análise de conteúdo, em que se 

verificou o trabalho desenvolvido por esses docentes em sala de aula, seus desafios diários 

e suas avaliações da aprendizagem de alunos em defasagem idade/série por meio de uma 

educação formal não convencional. 

 

 

4.1 O Projeto Autonomia Carioca e os documentos oficiais entre 2010 e 2014 

 

 Inicialmente, o objetivo desse estudo qualitativo foi analisar a parceria público-

privada do Projeto Autonomia Carioca, entre 2010 e 2014, pelos documentos públicos 

oficiais, também constatando as consequências dessa aceleração de estudos nos índices 

qualificadores da rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro, a partir das ideias 

do “novo gerencialismo” na educação e dos sujeitos formadores da parceria. 

  É importante ressaltar que em uma pesquisa qualitativa, como bem comentam 

André e Ludke (1986), o pesquisador relaciona-se com o ambiente de estudo, observa 

detalhes, pois tudo tem sua relevância. Segundo as autoras, ver opiniões de pessoas que 

participaram do processo, o desenrolar das questões e de todo seu processo de construção 
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até o resultado final, também fazem parte das atividades do pesquisador em estudos 

qualitativos (ANDRÉ, LÜDKE, 1986). 

A busca dessa documentação ocorreu na internet em sites oficiais, isto é, em 

endereços virtuais da Secretaria Municipal de Educação, Fundação Roberto Marinho, 

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, entre outros. O estudo compartilha do 

entendimento de Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004, p.169) de que o documento é 

“[...] qualquer registro escrito que possa ser usado como fonte de informação”. Os autores 

citam como exemplos: regulamento, atas de reunião, jornais, revistas, pareceres, diários 

de classe, planejamentos de aula e atividades feitas pelos alunos. 

Assim, inicialmente, para atender aos objetivos expostos, realizou-se um 

levantamento da documentação oficial com informações sobre o Projeto Autonomia 

Carioca e do programa de reforço escolar da rede pública carioca em que está inserido, 

constante em sites como o da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. O 

quadro a seguir mostra os sites usados na pesquisa e sua relação com a área educacional. 

 

Quadro 6: Sites usados na coleta de dados para análise documental 

 
Site Localização na WEB Identificação 

Secretaria Municipal de 

Educação (SME/RJ) 

http://www.rj.gov.br/web/sme Site governamental onde a 

sociedade civil pode ter acesso 

às ações educacionais 

realizadas por essa secretaria. 

Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro 

http://www.rj.gov.br Site da prefeitura onde é 

possível saber notícias dos 

órgãos governamentais da 

cidade, como a SME/RJ. 

Fundação Roberto Marinho 

(FRM) 

http://www.frm.org.br Mostra todas as ações 

desenvolvidas por essa 

fundação na área de educação, 

cultura, meio ambiente e 

patrimônio. 

Rioeduca http://www.rioeduca.net Portal destinado a divulgar 

atividades educacionais que 

ocorrem na rede pública 

municipal do Rio de Janeiro, 

realizadas por professores, 

gestores e servidores. Lugar 

na web onde é possível se 

inscrever em cursos e 

concursos oferecidos pela 

SME/RJ e seus parceiros. 

Diário Oficial do Município 

do Rio de Janeiro (DO/RJ) 

http://doweb.rio.rj.gov.br Site governamental, onde são 

publicados dados relacionados 

a questões jurídicas e 

administrativas que envolvem 

a SME/RJ e outros órgãos da 

prefeitura. 
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Telecurso 2000 http://educacao.globo.com/telecurso Portal destinado a divulgar a 

Metodologia Telessala e o 

material do Telecurso 2000. 

Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) 

http://portal.inep.gov.br Site governamental, ligado ao 

governo federal, em que são 

divulgados diversos 

programas e índices 

qualificadores da educação, 

como o IDEB. 
Nota: Informações dos obtidas nos sites listados no Quadro 6. 

Nesses sete sites de domínio público, o recorte temporal da pesquisa foi entre o 

agosto de 2009 e dezembro de 2014. Usou-se os links de busca de cada site, 

primeiramente com o filtro “projeto autonomia carioca”. Depois, a procura aconteceu 

com mais três filtros, verificando a relação destes com o projeto: “reforço escolar”, 

“IDEB” e “IDE-Rio”. Nos levantamentos documentais de cada site, verificou-se sempre 

a correlação das informações encontradas com os objetivos do estudo.  O total levantado 

foi de 70 documentos, em que se realizou uma análise preliminar, separando os dados 

obtidos por assunto. Resumidamente, o Quadro 7 mostra o resultado do levantamento e 

da análise preliminar25 realizados nos sites escolhidos para pesquisa. 

 

Quadro 7: Análise documental: informações em sites oficiais (2010-2014) 

                                                           
25 Essa análise observou os conceitos-chaves, autores e contextos desses documentos (CELLARD, 2008). 

Site Total de Documentos Resumo de Informações 

SME/RJ e 

Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro 

22 7 documentos com notícias do 

Projeto Autonomia Carioca e 14, 

sobre a qualidade da educação na 

rede carioca, os índices IDEB e IDE-

Rio e planejamento estratégico. 

FRM 2 1 documento sobre o Telecurso 

como elemento de uma política 

pública e 1 documento sobre o 

Projeto Autonomia Carioca. 

Rioeduca 3 1 documento descrevendo o reforço 

escolar da rede pública municipal do 

Rio de Janeiro e 2 documentos sobre 

a 5ª CRE. 

DO/RJ 38 Documentos contendo informações 

administrativas e jurídicas sobre: o 

convenio que formou a parceria 

público-privada do projeto, os 

custos com material para o projeto e 

pareceres do Tribunal de Contas 

sobre o convenio da SME/RJ e a 

FRM 

Telecurso 2000 3 2 documentos sobre como funciona 

a Metodologia Telessala e 1 

documento mostrando projetos de 

política pública educacional usando 

essa metodologia. 
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Nota: Informações retiradas dos sites listados no Quadro 6. 

 

Em relação às informações obtidas, é oportuno destacar que no site da FRM foram 

encontrados também cinco vídeos intitulados “Uma educação para o desenvolvimento do 

ser”, os quais trazem imagens da formação continuada dos professores e dos depoimentos 

de alunos e professores dos projetos municipais e estudais em que a Metodologia 

Telessala é usada como política pública no Brasil, para corrigir a defasagem idade/série 

de alunos no ensino fundamental e médio. Não existem nesses materiais vídeos só do 

Projeto Autonomia Carioca, e como esse estudo tem como objeto a referida aceleração 

de estudos, eles não foram mencionados no Quadro 7 que mostra os documentos oficiais 

encontrados. 

Outra fonte de dados usada na análise documental foram alguns materiais 

produzidos pela “Equipe Autonomia Carioca” – FRM e SME/RJ. Sua distribuição 

ocorreu nas formações continuadas oferecidas aos docentes do Projeto Autonomia 

Carioca. Eles representavam uma forma de esclarecer oficialmente os professores sobre 

rotinas, procedimentos e número de alunos envolvidos nas acelerações do segundo 

segmento durante o ano letivo, além de trazer impressões de docentes sobre a experiência 

no Projeto Autonomia Carioca. Essa análise utilizou três desses materiais: dois cadernos 

de metodologia, dos anos de 2010 e 2013 (falando sobre as rotinas da Metodologia 

Telessala) e um livro chamado Memorial, de 2013 (O projeto em números de 2010 a 2012 

e falas de professores e gestores.). 

 A partir dessa análise preliminar dos dados documentais levantados em sites 

oficiais e no material da formação continuada para docentes, a análise documental passou 

para uma segunda etapa, em que, à luz dos objetivos do estudo, percebe-se dois momentos 

da parceria público-privada do Projeto Autonomia Carioca dentro da política pública de 

educação do município dentro do lapso temporal pesquisado. O primeiro, do ano de 2010, 

quando o projeto tem início na rede, até o ano de 2012, em que se finaliza o primeiro 

mandato da administração do prefeito Eduardo Paes; o segundo, entre 2013, ano da 

primeira revisão do Planejamento Estratégico da Prefeitura de 2009 e o ano 2014, em que 

nova resolução define os programas de reforço escolar na rede pública municipal do Rio 

INEP 4 Documentos com explicações sobre 

o IDEB e os índices observados e 

projetados da rede pública 

municipal da cidade do Rio de 

Janeiro. 

Total de documentos oficiais sobre o Projeto Autonomia Carioca: 70 
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de Janeiro. O estudo nas próximas páginas traz as considerações e reflexões sobre esses 

dois períodos. 

 O primeiro momento corresponde aos anos de 2010, 2011 e 2012. Nele, a parceria 

público-privada que deu origem à aceleração de estudos do Projeto Autonomia Carioca é 

vista de forma positiva pela FRM e a SME/RJ. Nos documentos analisados, tanto o 

governo quanto a fundação ressaltaram as potencialidades dessa aceleração de estudos na 

aprendizagem de alunos em defasagem idade/série. Além disso, nesse período em seu 

site, a SME/RJ destacou a melhora do IDEB da rede e do IDE-Rio após a implantação 

dos programas de reforço escolar, previsto no planejamento estratégico da prefeitura de 

2009. Um deles era o Projeto Autonomia Carioca.  

 Importante mencionar que foi apenas nesse momento que a SME/RJ e a FRM, 

conjuntamente, realizaram anualmente formaturas coletivas dos alunos que completavam 

o projeto. Aqui, ressalta-se novamente que ao final da aceleração de estudos do projeto, 

o estudante estava apto a cursar o ensino médio. As duas primeiras formaturas (2010 e 

2011) aconteceram no estádio do Marcanãzinho, na região da Tijuca para alunos da 

aceleração 3. A terceira (2012), no HSBC Arena, na Barra da Tijuca, com alunos da 

aceleração 2 e 3. 

 É exatamente nesses momentos que parece mais claro o olhar positivo por parte 

da SME/RJ e da FRM para a parceria público-privada que originou o Projeto Autonomia 

Carioca. Primeiramente, como forma de perceber melhor essa visão, o estudo apresenta 

algumas falas da secretária de educação do município do Rio de Janeiro a época, Claudia 

Costin, em duas formaturas. Na primeira, em 2010, ela menciona brevemente detalhes 

sobre a metodologia e os alunos defasados da rede: “Com material didático específico 

para a faixa etária deles e aulas ministradas pelos nossos professores, capacitados pela 

Fundação Roberto Marinho, nós resgatamos a autoestima e motivamos esses alunos a ir 

para o Ensino Médio” (SME/RJ, 2010a). 

Na formatura de 2011, novamente a secretária destaca a “oportunidade única” que 

o Projeto Autonomia Carioca proporcionou aos alunos em defasagem idade/série da rede 

no segundo ano desse programa de reforço: 

Vocês tiveram uma oportunidade única e souberam aproveitá-las. 

Muitos de vocês, com certeza, já haviam pensado em largar os estudos, 

mas com o esforço dos professores da rede com essa nova metodologia 

aprender ficou muito mais fácil. As aulas são diferenciadas, mas 

dinâmicas e os estudantes passam não só pelas provas da aceleração, 

mas pelas provas do município (SME/RJ, 2011a). 

  



85 
 

 Na mesma direção, o secretário geral da FRM, Hugo Barreto, fala em “mudança 

de paradigma” sobre esse momento do projeto na rede carioca, na formatura de 2011: 

“Participar desse momento da transformação da qualidade da Educação na cidade do Rio 

de Janeiro é uma honra para a Fundação. Não existe nada mais importante do que a 

educação. Por isso, formandos, continuem a estudar sempre” (SME/RJ, 2011a). Ele 

também mencionou sobre o dia da formatura:  

Hoje é um dia de festa, pois vocês estão aqui dando o exemplo e 

mostrando como é possível vencer preconceitos, mudar paradigmas e 

construir uma nova perspectiva para um futuro melhor de cada um. A 

educação passa por uma transformação no rio. E vocês fazem parte 

dessa história (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2011). 
 

A formatura de 2012 foi noticiada via internet pelo jornal O Globo, com ampla 

visualização nacional. Ela contou com a presença tanto da secretária de educação, Claudia 

Costin, como do secretário geral da FRM, Hugo Barreto e também da gerente geral da 

fundação, Vilma Guimarães (BRAGA, 2012). Embora não haja referências diretas às 

falas de cada um, o início da reportagem deixa transparecer novamente o pensamento 

favorável ao Projeto Autonomia Carioca em mais um ano na rede e de que ele era feito 

por meio de uma parceria público-privada. 

O presente de Natal chegou mais cedo para 14 mil alunos do programa 

Autonomia carioca. Em clima de muita emoção, eles participaram de 

uma grande festa de formatura, na manhã desta terça-feira, no HSBC 

Arena, na Barra da Tijuca. Os estudantes são das escolas da Prefeitura 

do Rio e celebraram a conclusão do Ensino Fundamental. O Autonomia 

Carioca é resultado de uma parceria entre a Fundação Roberto Marinho 

e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi a terceira formatura realizada pelo 

Autonomia Carioca implantado nas escolas da rede municipal em 2010 

[...] O Autonomia Carioca foi desenvolvido para promover a aceleração 

de estudos e corrigir a distorção idade/ano escolar no ensino 

fundamental na cidade do Rio de Janeiro (BRAGA, 2012). 

 

 Usando como referencial teórico as considerações de Libâneo (2010) sobre 

modalidades da educação, percebe-se nessas falas tanto da SME/RJ quanto da FRM, entre 

2010 e 2012, que esses dois sujeitos consideraram que havia grandes potencialidades na 

aceleração de estudos do Projeto Autonomia Carioca dentro da rede pública municipal do 

Rio de Janeiro. Essa forma de aprendizagem para alunos em atraso escolar apresentou 

características de uma educação formal não convencional, conceito que será relacionado 

ao projeto nos próximos itens do capítulo. 

Em outras palavras, essa educação escolar com metodologia diferente da 

tradicionalmente ofertada pelo município em sua rede no turno regular contribuiu para 
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atender às metas da educação propostas no Planejamento Estratégico da Prefeitura de 

2009, visando “salto de qualidade” na educação do município segundo a SME/RJ. 

Novamente, aparece a palavra “qualidade”, o que transparece uma visão voltada para as 

ideias do “novo gerencialismo público” (SOUSA, 2006) na política pública educacional 

do município do Rio de Janeiro. 

 É importante trazer também impressões de professores e alunos desse momento 

do projeto na rede que aparecem nos documentos oficiais. Novamente, as falas que são 

apresentadas no material oficial da FRM mostram um pensamento positivo e inovador do 

projeto para alunos em defasagem idade/série. São breves comentários de docentes 

atuantes em turmas do Projeto Autonomia Carioca entre 2010 e 2012 sobre a 

metodologia, formação continuada e alunos que apontam na mesma direção das ideias da 

SME/RJ e da FRM descritas nos parágrafos anteriores. As escolas desses docentes ficam 

localizadas em Campo Grande, Santa Tereza, Ramos, São Cristovão, Tijuca e Cosmos, 

respectivamente. 

 Em relação aos alunos, duas falas foram observadas. Na primeira, o docente disse: 

“Acima de tudo, a valorização do ser humano. O resgate social dos estudantes foi o mais 

importante de se ver” (FRM, 2013b). Na segunda, o professor expõe: “Estou amando. 

Estou com uma ligação muito forte com eles” (FRM, 2013b). Sobre a Metodologia 

Telessala e formação apareceram três comentários. No primeiro, o professor mencionou: 

“Estou aprendendo a Metodologia, mas os resultados são encorajadores” (FRM, 2013b). 

No segundo, o docente destaca que: “O trabalho é mais prazeroso do que uma aula 

tradicional. É uma nova abordagem que devemos tentar sempre” (FRM, 2013b). E, no 

terceiro, o profissional observou sobre a formação que: “Tudo é sempre significativo. Nas 

trocas, as falas são fundamentais. Estamos sempre aprendendo e, por isso, a formação 

representa um oxigênio a mais” (FRM, 2013b). 

 Para finalizar, uma professora fala sobre essa aceleração de estudos e o contexto 

escolar. Segundo esse docente, percebeu-se modificação em todas as turmas do projeto 

na sua escola e “o nível de aceitação do Projeto Autonomia Carioca entre os professores 

e estudantes é satisfatório. A principal mudança até agora foi no comportamento dos 

estudantes, estão mais educados” (FRM, 2013b). 

 Nos documentos oficiais aparecem ainda comentários de estudantes sobre os 

benefícios do projeto na sua vida escolar, estes nas formaturas de 2010 e 2011: 

No começo, achei estranho. Pensei que era só chegar, sentar na sala de 

aula e começar a copiar o conteúdo. Mas as aulas do Autonomia Carioca 
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são muito legais. A gente assiste às teleaulas e depois discute em 

dinâmicas de grupo. Agora, todo mundo na escola que chamava a nossa 

turma de defasada quer participar do programa – aluna de Campo 

Grande (SME/RJ, 2010a). 

 

Eu só matava aula, detestava estudar. Repeti duas vezes o 70ano e estava 

quase largando a escola. Agora eu acordei e quero fazer quatro 

faculdades: Gastronomia, Dança, Turismo e Administração – aluno da 

Ilha do Governador (SME/RJ, 2010a). 

 

Conclui o ensino fundamental e agora só penso em começar o ensino 

médio. As aulas desse projeto são mais interessantes, nos despertam a 

capacidade de ser e fazer acontecer. Afinal, autonomia é isso. Não foi 

fácil concluir esta etapa de estudos. Aprendi muito, principalmente, que 

sou capaz de realizar meus objetivos (SME/RJ, 2011a). 
 

 Os comentários de professores, de alunos, da SME/RJ e da FRM trazidos até esse 

ponto, procuram mostrar como nos três primeiros anos de implantação na rede, o Projeto 

Autonomia Carioca era visto como um grande benefício para a aprendizagem de alunos 

em defasagem idade/série. Segundo as informações transcritas, quando inseridos nesse 

projeto, os estudantes tiveram a oportunidade de resgatar seu gosto pelos estudos e 

diminuir suas dificuldades de aprendizagem e problemas comportamentais. Esses fatos 

deixam transparecer que, para a SME/RJ, o Projeto Autonomia Carioca levou às escolas 

da rede uma educação formal diferente da convencional que atendeu a ideia do “salto de 

qualidade” na aprendizagem dos alunos objetivada desde 2009.  

 Em relação também a esse período, como já foi mencionado no capítulo anterior, 

vale reforçar que a SME/RJ e a Prefeitura do Rio de Janeiro destacam sempre questões 

sobre os índices qualificadores da rede. Algumas vezes, a melhora na educação carioca é 

relacionada ao IDEB e ao IDE-Rio. Nesse contexto de avaliação educacional, estão 

inseridos programas de reforço escolar como o Projeto Autonomia Carioca. 

Em reunião com o secretariado no ano de 2010 para avaliar as metas estabelecidas 

pelo Plano Estratégico da Prefeitura de 2009, o prefeito Eduardo Paes explicou: “No caso 

da educação, a medição é feita pelo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica), e somente no final deste ano vamos poder concluir esse monitoramento” 

(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010). Cabe novamente mencionar, que em 

2007, o decreto federal 6094, que criou o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, estabeleceu o IDEB como ponto para medir a qualidade da educação básica. 

Dessa forma, o governo do município do Rio de Janeiro, mostra-se seguindo as 

orientações federais em relação à forma de observar a qualidade na educação pública. 
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No ano seguinte, 2011, a SME/RJ, ao divulgar os resultados do IDE-Rio de 2010, 

a secretária de educação, Claudia Costin, relata a melhora desse índice e da percepção do 

caminho correto em busca de uma educação de qualidade. 

Estamos muito contentes com esses resultados, que mostram uma linha 

clara de evolução na aprendizagem da rede. Percebemos que houve uma 

melhora importante entre os alunos do 20 segmento [...]  Queremos 

melhorar cada vez mais o IDE-Rio e a diferença entre as Escolas da 

rede e as Escolas do Amanhã26. O importante é ter um olhar cuidadoso 

com todas as escolas e permitir que todas alcancem o sucesso. Não 

queremos ter um time de alunos que melhorem muito e outros que 

continuem sem aprender.  (SME/RJ, 2011b). 
 

 Nesse primeiro momento, não há referência direta aos programas de reforço 

escolar, como o Autonomia Carioca. Contudo, em 2012, ao anunciar o resultado do IDEB 

de 2011, a SME/RJ fez menção a eles: 

Os avanços do IDEB 2011 surgem dois anos após a implantação de 

programas para melhoria do ensino nas escolas, como o intensivo e 

contínuo programa de reforço escolar, que vem corrigindo os déficits 

de aprendizagem, principalmente nos anos finais, também conhecido 

como segundo segmento (SME/RJ, 2012) 

 

De acordo com os dados apresentados, houve uma melhora nesse índice, deixando 

a cidade do Rio de Janeiro entre as “cinco melhores capitais do país no ensino 

fundamental”. Nos anos finais (Do 60 até o 90 ano), ocorreu um crescimento de 22% 

comparando com 2009, passando índice de 3.6 para 4.4 (INEP, 2014; SME/RJ, 2012). O 

Projeto Autonomia Carioca foi o principal programa de reforço escolar direcionado aos 

alunos do segundo segmento entre 2010 e 2012. Assim, pelos dados apresentados, 

transparece que na visão do governo a parceria público-privada contribuiu para a rede 

pública municipal da cidade do Rio de Janeiro atingir as metas desejadas no IDEB, no 

IDE-Rio e uma qualidade melhor para educação pública carioca. 

Destaca-se, novamente, que uma vez inseridos no Projeto Autonomia Carioca, os 

alunos não fazem a Prova Brasil e a Prova Rio, duas avaliações usadas no estabelecimento 

dos índices do IDEB e o IDE-Rio, respectivamente. Retira-se desse contexto avaliativo, 

alunos em defasagem idade/série e com dificuldades de aprendizagem, os quais poderiam 

ter um rendimento mais baixo nessas avaliações.  

Assim, percebe-se que o Projeto Autonomia Carioca ajudou a elevar índices 

qualificadores da rede pública municipal de educação da cidade do Rio de Janeiro, pois 

                                                           
26 Das 151 Escolas do Amanhã da rede, 91 conseguiram superar suas metas do IDE-Rio e receber a 

premiação do 140 salário, o que representava um índice de 60% (SME/RJ, 2011). Outras 422 escolas 

também foram premiadas nesse mesmo ano. 
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retirou dessa avaliação um grande percentual de alunos com deficiências de aprendizado. 

Em números trazidos nas Tabelas 1 e 2 do capítulo 3, entre os anos de 2010 e 2012, só na 

Aceleração 3 foram atendidos 22.141 estudantes defasados idade/série no 7º e 8º anos 

(FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2013b). Dessa forma, foi possível observar que 

o processo de aprendizagem desses alunos não foi avaliado por essas provas 

qualificadoras da rede, embora houvesse uma elevação nos índices qualificadores da 

mesma nesse período.  

Por fim, nota-se em relação a esse primeiro momento (2010 a 2012), que a 

documentação encontrada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro foi referente 

basicamente a recursos financeiros destinados a compra de material para formação de 

professores do projeto e livros para os alunos como forma de incentivar a leitura, todos 

sem exigência de processo licitatório27, além de referências ao contrato da SME/RJ e a 

FRM, formador da parceria público-privada para a origem ao projeto. 

Alguns dados ilustram essas informações. No D.O/RJ n.146 de 2010, o contrato 

de prestação de serviço para implementação desse programa de aceleração de estudos e 

um projeto complementar de matemática entre SME/RJ e FRM apresentou o valor de R$ 

2.513.941,00 (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, 2010). No ano de 2012, em D.O/RJ 

n. 24, p. 15, a aquisição de livros com a editora Ática para “incentivo à leitura dos alunos 

da Aceleração 2A apresentou um valor de R$ 213.824,00 (DIÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO, 2012). Esses são dados administrativos que, contudo, fazem perceber o 

investimento financeiro feito pela prefeitura, para corrigir a defasagem idade/série de 

alunos no ensino fundamental buscando o que ela chama de “salto de qualidade” na 

educação carioca. 

O segundo momento do Projeto Autonomia Carioca observado a partir da análise 

documental, foi entre o ano de 2013 e 2014. Antes de falar propriamente do projeto, é 

importante dizer que no primeiro semestre do ano de 2012, o Planejamento Estratégico 

da Prefeitura de 2009, passou por sua primeira revisão objetivando verificar o 

cumprimento das metas propostas. Também procurou estabelecer novas metas que, 

segundo a prefeitura, seriam “mais ambiciosas”. Esse planejamento pretendia atingir estes 

objetivos entre 2013 e 2016 (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2012). 

                                                           
27 Procedimento administrado usado pelos entes federados, principalmente, para aquisição de bens e 

serviços de seus órgãos, como foi o caso da SME/RJ, na aquisição de livros para o projeto. A 

inexigibilidade, ou seja, não realização da licitação é prevista pela lei 8666/93 e foi citada em DO/RJ nessas 

compras (DI PIETRO, 2012). 
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 Em relação à educação, uma das metas continuava sendo o Programa de Reforço 

com a função de “[...] dar continuidade ao processo de qualificação da aprendizagem e da 

atenção constante à manutenção do fluxo correto na rede pública municipal do Rio de 

Janeiro” (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2013a). Segundo dados apresentados, 

entre os anos de 2009 e 2011, um total de 25,5 alunos foram realfabetizados e outros 34 

mil alunos estavam em processo de aceleração de estudos. A manutenção dos programas 

de reforço visava à continuação da busca por uma melhor qualidade na educação pública 

da rede. Contudo, o foco passou para a “recuperação paralela intensiva” e o reforço 

escolar no contraturno (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2013a). 

 Assim, verifica-se que programas de aceleração de estudos, como o Projeto 

Autonomia Carioca, continuavam dentro do contexto do reforço escolar pretendido pela 

política pública educacional da cidade do Rio de Janeiro, mas não como os únicos 

programas implementados pela prefeitura em direção à diminuição da defasagem 

idade/série. A mudança de direcionamento pode ter ocorrido por causa do grande número 

de alunos já contemplados por esses programas e, segundo a SME/RJ, com sua 

aprendizagem de qualidade assegurada. Ou talvez pela redução do número de alunos na 

rede que necessitavam desses mesmos programas, só que nesse caso, não foram 

encontrados documentos de domínio público com números exatos de turmas e alunos 

envolvidos nos projetos, que deixassem mais clara essa possibilidade.   

Contudo, em falas de docentes entrevistadas pelo estudo e de material da própria 

FRM mencionou-se a formação de novas turmas do Projeto Autonomia Carioca ao final 

do ano de 2014, em modalidade aceleração 2A, destinadas a alunos do 60 ano defasados 

idade/série com duração de dois anos. Isso implica dizer que a rede teve essa aceleração 

de estudos por meio de uma parceria público-privada pelo menos até final de 2015, 

mostrando que a defasagem idade/série ainda continua. 

 Visto essas breves considerações sobre o Planejamento Estratégico da Prefeitura 

de 2013 a 2016, volta-se novamente o olhar diretamente para o Projeto Autonomia 

Carioca. No segundo momento dele na rede entre 2013 e 2014, as informações estiveram 

mais relacionadas a recursos financeiros para compra de material aos alunos e registro de 

informações administrativas sobre o convênio que formou a parceria público-privada do 

projeto (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, 2013, 2014). 

 As formaturas coletivas dos alunos participantes do projeto, organizadas pela 

SME/RJ e FRM, não ocorreram entre 2013 e 2014, ficando, nesse período, sob a 

responsabilidade e disponibilidade de cada escola integrante desse programa de reforço 
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escolar. Não foram encontradas notícias com considerações diretas sobre o projeto por 

parte da secretária de educação ou de algum representante da SME/RJ.  

Nos materiais da FRM analisados, não foram encontradas falas sobre o Projeto 

Autonomia Carioca. As informações eram referentes à identificação do projeto no 

município do Rio de Janeiro e sobre o funcionamento da Metodologia Telessala sem uma 

data específica. Ressalta-se que os dados sempre mostram positividade, apontando os 

benefícios que os alunos defasados teriam no caminho de resgatar sua cidadania e de uma 

educação com qualidade. 

É relevante destacar, que no início de 2014, a secretária Claudia Costin deixou o 

cargo, assumindo em seu lugar Helena Bomeny. Segundo dados da SME/RJ, a nova 

secretária atuou antes como consultora do Programa das Nações Unidas na área de 

avaliação educacional, pelo INEP e no Ministério da Educação. A nova secretária editou 

outra resolução sobre os programas de reforço escolar28 em outubro desse mesmo ano. 

Usando como fundamento legal o art. 24, V, alínea b da LDB, que trata exatamente da 

aceleração de estudos, essa resolução da SME/RJ, manteve a Aceleração 2, 2A e 3, com 

a denominação de “projetos estratégicos” e que são os projetos realizados pela parceria 

da SME/RJ com a FRM.  

Em outras palavras, o Projeto Autonomia Carioca, mesmo sem ser mencionado 

com frequência nas notícias editadas pelo governo ou pela FRM, entre os anos de 2013 e 

2014, continuava a mostrar-se necessário como programa para alunos em defasagem 

idade/série no segundo segmento. Dentro da política pública municipal, ajudava a corrigir 

o fluxo da rede que ainda apresentava problemas. No Quadro 8 apresenta as faixas etárias 

em defasagem nas três primeiras séries do segundo segmento. 

 

Quadro 8: Relação Série/ Aluno (Resolução SME n0 1318/14) 

 
Série Idade em defasagem para série 

60 ano 14 anos ou mais 

70 ano 15 anos ou mais 

80 ano 16 anos ou mais 

Fonte: DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. Resolução SME n. 1079 de 27 de maio de 2010. Institui projetos 

especiais de correção de fluxo na rede pública do sistema municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro e dá outras 

providências. Disponível em: <http://doweb.rio.rj.gov.br>. Acesso em: 21 fev. 2015. 
 

                                                           
28 Resolução SME N0 1318, de 28 de outubro de 2014. Projetos de Reforço Escolar citados: Realfabetização 

1 e Aceleração 1 para o 10 segmento; Realfabetização 2, Aceleração 2, Aceleração 2A, Acelelação 3 para 

o 20 segmento (DO/RJ, 2014). 
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A partir das orientações da resolução de 2014 (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, 2014), RioEduca mencionou entre os Programas e Ações da SME/RJ os 

de reforço escolar. Nesse caso, apareceram duas orientações: a correção de fluxo e a 

manutenção da aprendizagem adequada. No primeiro, estavam as turmas formadas no 

próprio turno escolar, como os projetos Realfabetização e a Aceleração, nesse último se 

inserem as turmas do Projeto Autonomia Carioca. No segundo, ficaram as atividades no 

contraturno ou pós-turno, em que estão a recuperação paralela e a ampliação da 

aprendizagem do 10 ao 90 ano (RIOEDUCA, 2014). 

 Em notícia de 20 de junho de 2013, o site da Prefeitura do Rio de Janeiro, sobre 

os resultados do IDE-Rio de 2012, refere-se à melhora na qualidade e no desempenho da 

educação dos alunos da rede e deixando claro que as escolas ainda sem um bom 

rendimento em avaliações como o IDEB e o IDE-Rio, teriam ações como “um programa 

forte e contínuo de reforço escolar para corrigir os déficits de aprendizagem” 

(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2013b). 

Assim, essas informações caminham em encontro às orientações do Planejamento 

Estratégico da Prefeitura (2013-2016), reforçando a ideia de que a aceleração de estudos 

do Projeto Autonomia Carioca continuava necessária no auxílio da aprendizagem de 

jovens em defasagem idade/série no segundo segmento do ensino fundamental carioca. 

Porém, não se mostrava o foco central dos programas de reforço escolar. A prefeitura 

diversificou caminhos a fim de alcançar o que chamou de “salto de qualidade” na 

educação carioca pretendido pela SME/RJ a partir do Planejamento Estratégico da 

Prefeitura de 2009.  

Nesse período, houve uma estabilização do IDEB que repetiu a meta observada 

de 2011, ficando em 4.4. Dessa forma a rede não atingiu a meta projetada que era de 4.6 

para o segundo segmento. Percebe-se em números, que os programas de reforço escolar 

ainda eram necessários para a forma de melhoria na educação objetivada pela SME/RJ. 

No caso do Projeto Autonomia, a continuidade representou a possibilidade para a 

secretaria manter distantes da Prova Brasil e da Prova Rio os alunos em atraso escolar do 

segundo segmento que poderia não ter bons resultados nessas avaliações.  

De todos os dados analisados à luz dos documentos oficiais sobre o Projeto 

Autonomia Carioca, pode-se concluir que essa parceria público-privada entre a SME/RJ 

e a FRM entre os anos de 2010 e 2014 atendeu aos objetivos desses dois sujeitos. Para a 

SME/RJ, a implantação desse projeto auxiliou a rede pública de educação carioca na 

melhora de seus índices qualificadores e na aprendizagem de alunos com deficiências, 
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defasados idade/série do segundo segmento usando uma metodologia diferenciada. Em 

um primeiro momento, essa parceria para a SME/RJ foi estratégica e em pouco tempo – 

apenas dois anos – colocou a rede pública da cidade entre as melhores capitais do país, 

no índice do IDEB, superando a cidade de São Paulo, conforme dados da SME/RJ. 

Depois, ela passou a contribuir para resolver o problema de fluxo escolar ainda percebido 

na rede, mesmo que de forma secundária.  

Considerando as reflexões de Abreu (2013) sobre parceria público-privada entre 

ONG e Estado, trazidas no capítulo 2, transparece que nessa associação entre a SME/RJ 

e a FRM, o município decidiu as direções e as finalidades da aceleração de estudos com 

a Metodologia Telessala dentro de sua política pública educacional. Essa postura 

objetivou a melhora no ensino das escolas da rede, com o foco no que a prefeitura chamou 

de “salto na qualidade” na educação carioca. 

Quanto à FRM, o Projeto Autonomia Carioca parece atender também 

positivamente as propostas da Metodologia Telessala para alunos em defasagem 

idade/série do segundo segmento. Implantando em uma das maiores redes públicas 

municipais da América Latina, o projeto nos três primeiros anos mostrou afirmativamente 

os bons resultados dessa metodologia como política pública, ou seja, uma nova forma de 

aprendizagem para alunos em atraso escolar buscando ao mesmo tempo ajudar na 

qualidade da educação daquela uma rede29. Vale ressaltar que dois outros grandes projetos 

semelhantes ao Autonomia Carioca foram criados pela FRM depois de 2010: o Mundiar, 

no estado do Pará e o Alumbrar, no estado da Paraíba, de acordo com dados da FRM 

(TELECURSO, 2014c).  

Nesse ponto é relevante trazer novamente algumas considerações teóricas como a 

de Abreu (2013) e Lima Neto (2013), sobre parcerias entre Estado e organizações da 

sociedade civil, para entender mais claramente questões que envolvem a parceria entre a 

SME/RJ e FRM mostradas na análise documental desse estudo. De acordo com Abreu 

(2013), a partir de seu estudo sobre essas parcerias, esse tipo de associação apresenta 

vantagens para o parceiro privado como a possibilidade de ampliação de suas atividades, 

o reconhecimento de qualidade nos projetos que desenvolve e poder influenciar de 

alguma forma em uma política pública. Abreu (2013) considera que nem sempre as 

vantagens rodeiam as parcerias de entidades privadas com os entes estatais.  Como 

                                                           
29 Em material da FRM com as sinopses dos programas de ensino fundamental e médio, já referência do 

Telecurso como política pública em “diversos estados e está presente com a mesma qualidade em telessalas 

de lutares muito diferentes em relação à localização geográfica [...]” (FRM, 2010) 
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destaca o autor, a burocracia do Estado é vista como um fator negativo para a realização 

e continuidade da parceria público-privada, de acordo com a visão das próprias entidades, 

contudo um “mal necessário” até por trazer vantagens (ABREU, 2013). 

A partir dessas considerações, percebeu-se que a parceria público-privada do 

Projeto Autonomia Carioca caminhou nessa direção, possibilitando a FRM a introdução 

da Metodologia Telessala em uma grande rede pública, o reconhecimento oficial de êxito 

na proposta de uma educação voltada para jovens em defasagem idade/série e a 

possibilidade de ter um projeto fazendo parte da política pública na rede municipal do 

Rio de Janeiro, uma das maiores da América Latina.  

Ao mesmo tempo, com fundamento nos documentos presentes no DO/RJ, 

transparecem as questões burocráticas que envolvem uma parceria público-privada. 

Todas as compras de materiais para o projeto, como livros de reforço para leitura dos 

alunos, mesmo não passando por um processo licitatório30, foram especificadas no valor 

exato, a finalidade, a quem se dirige e o motivo, a fim de evitar maiores esclarecimentos 

de órgãos como o Tribunal de Contas do Município. Ressalta-se que o convênio31 entre a 

SME/RJ e a FRM e suas renovações entre 2010 e 2014 tiveram sempre validação 

confirmada por esse mesmo tribunal.  Contudo, em 2013 e 2014, a publicação do contrato 

só se realizou em DO/RJ em maio e junho, respectivamente e não nos meses inicias como 

nos anos anteriores. 

Neste ponto considerando o estudo de Lima Neto (2013), as parcerias público-

privadas mostram-se uma “via de mão dupla”, ou seja, possuindo vantagens e 

desvantagens para o parceiro privado. Segundo o autor, não se deve esquecer, contudo, 

que para o Estado também existem vantagens, pois essas “articulações” com a sociedade 

civil possibilitam novos caminhos nas políticas públicas na solução de antigos problemas 

sociais. Essa questão mencionada pelo autor leva à reflexão de que a união entre ente 

federado e organização da sociedade civil – como as inseridas no Terceiro Setor – pode 

representar para o Estado a resolução ou melhoria de questões educacionais, como o 

analfabetismo funcional e a defasagem idade/série.  

Contudo, simultaneamente, nem sempre há uma unanimidade nos estudos 

educacionais sobre a positividade de associações, semelhantes ao da SME/RJ com a FRM 

                                                           
30 Todos os materiais foram comprados com inexigibilidade de licitação, de acordo com o art. 25, I da lei 

8666/90. 
31 O convênio entre a SME/RJ e a FRM deve ser renovado todos os anos e publicado em Diário Oficial do 

Município. 
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que originou o Projeto Autonomia Carioca. Então, a parceria pode ter uma vantagem pela 

resolução de problemas, mas uma desvantagem pelas contestações que essa parceria pode 

ocasionar. Peroni (2015b) e Montaño (2002) falam que o crescimento das parcerias 

público-privadas no Brasil a partir da década de 1990, se insere em um contexto de 

diminuição do papel do Estado em questões sociais, o que não representaria um ponto 

positivo para o campo educacional.  

Segundo Montaño (2002), no contexto de um novo trato à questão social, sujeitos 

da própria sociedade civil, assumem atividades antes do Estado e atendem a outros 

sujeitos dessa mesma sociedade em questões sociais, o que seria, na verdade, uma 

resposta neoliberal à questão social. Na mesma direção de um olhar mais crítico às 

parcerias público-privadas, Peroni (2015b) menciona que essas associações com o 

Terceiro Setor podem até representar uma “perda de direitos democráticos”, que vem se 

consolidando nos últimos anos no país. 

O fato dos alunos do Projeto Autonomia Carioca não serem avaliados em provas 

de larga escala e os gastos necessários para a formação de uma parceria público-privada, 

estabelecida objetivando a melhora na qualidade de aprendizagem de alunos defasados 

idade/série, mostram-se dois exemplos de situações que transparecem gerar esse olhar 

mais crítico de alguns autores para as associações com o Terceiro Setor. O Estado 

descentraliza, ao mesmo tempo que tem uma diminuição do seu papel na área 

educacional, sem haver dados mais concretos desse movimento representar um 

verdadeiro “salto na qualidade” no ensino dos alunos em atraso escolar no ensino 

fundamental. 

À vista de tudo que foi exposto nesse item sobre a parceria público-privada que 

envolve o Projeto Autonomia Carioca e à luz dos documentos oficiais analisados, essa 

aceleração de estudos se mostrou, entre 2010 e 2014, atendendo aos interesses tanto da 

SME/RJ como da FRM, partindo de uma política pública voltada para ideias do “novo 

gerencialismo”, proporcionando ao mesmo tempo vantagens e desvantagens para os dois 

lados. Na visão governamental e do parceiro privado, os jovens em defasagem idade/série 

do segundo segmento na rede pública municipal do Rio de Janeiro tiveram a possibilidade 

nesses cinco anos de concluir seus estudos de modo satisfatório, por meio de uma 

educação formal com características de não convencional. Além disso, ficaram aptos a 

cursar o ensino médio. 

Dentro de uma perspectiva de reforço escolar, segundo os documentos oficiais, o 

Projeto Autonomia Carioca contribuiu para uma aprendizagem de qualidade direcionada 
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aos alunos em defasagem. Ao mesmo tempo, auxiliou na elevação dos índices 

qualificadores da rede. Ressalta-se que os alunos do projeto não participaram das 

avaliações que formam esses índices, embora essa informação não apareça de forma 

expressa nos documentos oficiais.  Mas qual será a visão de professores atuantes no 

projeto dessa aceleração de estudos? Suas avaliações sobre a aprendizagem por meio da 

Metodologia Telessala? Como esses alunos recebem essa educação formal que tem 

características de não convencional? O estudo pretende trazer elementos no próximo item 

que possam responder essas questões a partir da visão de professores de uma das CRE do 

município do Rio de Janeiro. 

 

4.2 A educação formal não convencional do Projeto Autonomia Carioca na visão de 

professoras da 5ª CRE 

 

O estudo neste item tem como objetivo central analisar a parceria público-privada 

do Projeto Autonomia Carioca, entre 2010 e 2014, a partir da visão de professores, 

procurando também verificar como os docentes avaliam a aprendizagem de alunos em 

defasagem idade/série por meio de uma educação formal não convencional e do 

entendimento desse professor da política pública educacional em que está inserido na rede 

pública municipal da cidade do Rio de Janeiro. 

 A fim de atender esses objetivos, realizou-se entrevistas com 15 professores do 

Projeto Autonomia Carioca, como procedimento de coleta de dados. Segundo Alves-

Mazzotti e Gewandsznajder (2004, p.168) “por sua natureza interativa, a entrevista trata 

de temas complexos que dificilmente poderiam ser investigados adequadamente através 

de questionários, explorando-os em profundidade”. Com essas entrevistas buscou-se 

trazer nessa parte do estudo, o ponto de vista de professores do projeto sobre o dia a dia 

com alunos em uma aceleração de estudos e compreender melhor como acontece uma 

educação formal não convencional por meio de uma parceria público-privada. 

O tipo de entrevista utilizado foi a semiestruturada. De acordo com Castro, 

Ferreira e Gonzalez (2013, p. 37), essa forma “[...] é aplicada a partir de um pequeno 

número de perguntas para facilitar a sistematização e decodificação. Apenas algumas 

questões e tópicos são predeterminados. Muitas questões podem ser formuladas durante 

a entrevista e as irrelevantes abandonadas”.   

As autoras também mencionam o cuidado do entrevistador em não realizar muitas 

intervenções nas respostas do entrevistado e não repetir alguma questão que já respondida 
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mesmo que de modo não direto (CASTRO, FERREIRA, GONZALEZ, 2013). Esses 

procedimentos foram tomados no procedimento de coleta de dados dessa pesquisa e no 

roteiro das entrevistas elaborado a partir dos objetivos traçados para o estudo. No anexo 

D encontra-se o roteiro das entrevistas. 

 As professoras do Projeto Autonomia Carioca escolhidas pertencem a 5ª CRE. 

Esta coordenadoria possui 130 escolas e tem sede no bairro de Rocha Miranda, segundo 

dados da SME/RJ. Ela compreende os seguintes bairros da zona norte do Rio de Janeiro: 

Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Cavalcante, Colégio, Honório Gurgel, Irajá, 

Madureira, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Quintino Bocaiuva, Rocha Miranda, Vaz 

Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vila Cosmos, Vista Alegre e Turiaçu. 

Segundo informações divulgadas em setembro de 2012 no site Rioeduca, a 5ª CRE 

assim como toda rede apresentou escolas com índices acima das metas projetadas para 

2012 (RIOEDUCA, 2012). Destaca-se a seguinte fala: “A 5ª Coordenaria de Educação 

está de parabéns. Escola e professores superando seus desafios”.  Em dados de janeiro de 

2013, ainda no mesmo site, a 5ª CRE possuía em 2012, as seguintes turmas do Projeto 

Autonomia Carioca no segundo segmento do ensino fundamental como mostra a Tabela 

5: 

 

Tabela 5: Aceleração de Estudos na 5ª CRE em 2012 

 
Projeto Turmas Escola Alunos Professores 

Aceleração 2 42 32 959 42 

Aceleração 2A 19 16 374 19 

Aceleração 3 26 ... 633 26 

Total 87 48 1966 87 

Fonte: RIOEDUCA. Ensinar e aprender: um movimento e muitas mãos/ GED 5ª CRE. 1 jan. 2013. Disponível em: 

<http://www.rioeduca.net/blog.php?pid=20>. Acesso em: 22 mar. 2015. 

 
 

É relevante destacar que nessas informações do Rioeduca se mencionou a 

expressão “professor generalista” para se referir aos docentes da aceleração 3, ou seja, 

em dados oficiais o “professor mediador pedagógico” do projeto, segundo denominação 

da Metodologia Telessala, foi classificado de “professor generalista”. Como esse docente 

se vê nesse contexto: como mediador ou generalista?  Essa questão ainda será objeto de 

novas observações ao longo desse capítulo, na parte em que foram expostas as falas de 

professoras atuantes no Projeto Autonomia Carioca na 5ª CRE. 
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 A fim de realizar as entrevistas nessa CRE, no final de julho de 2015, encaminhou-

se a documentação necessária para a SME/RJ. A autorização da entrevista ocorreu em 1 

de setembro de 2015, conforme anexo E. De posse desse documento, a pesquisa foi 

comunicada ao setor responsável na 5ª CRE, o qual referendou a autorização após 

comunicação das escolas a serem visitadas para as entrevistas. 

 Em razão do curto prazo para a realização das entrevistas e suas análises 

(aproximadamente dois meses e meio), a escolha das professoras considerou relevante 

duas questões: o tempo de experiência no Projeto Autonomia Carioca e a localização da 

escola. Assim, 15 professoras em 13 unidades escolares da 5ª CRE foram convidadas a 

participar da pesquisa. O grupo de docentes possuía professoras veteranas e novatas no 

projeto entre 2010 e 2014. O objetivo foi trazer olhares docentes nessa aceleração de 

estudos, a partir do tempo de vivência com essas turmas. As escolas selecionadas estão 

localizadas em 10 bairros da 5ª CRE com realidades sociais diferentes e uma delas é uma 

Escola do Amanhã. Essa questão possibilitou a coleta de informações mais ampla, pois 

os cotidianos dos bairros não eram iguais, interferindo no perfil do aluno do projeto. 

 Com o intuito de facilitar o entendimento das análises nesse ponto do estudo e 

preservar a privacidade de cada entrevistada, a partir desse item, serão usadas siglas para 

identificar cada docente, do mesmo modo que suas respectivas escolas. O Quadro 9 

contém dados como: identificações, a disciplina que lecionavam antes do projeto e tempo 

no Projeto Autonomia Carioca. A ordem seguiu um critério cronológico de realização das 

entrevistas, isto é, a primeira professora do quadro foi a inicialmente entrevistada. As 

entrevistas ocorreram entre 21 de outubro de 2015 e 27 de novembro de 2015.  

 

Quadro 9: Identificação das professoras entrevistadas na 5ª CRE. 

 
Professor Idade Início no 

magistério 

Início no 

projeto 

Disciplina que 

leciona 

Localização 

da escola 

Escola  

PRO 1 51 1989 2012 Português Marechal 

Hermes 

I 

PRO 2 44 1993 2011 História Marechal 

Hermes 

II 

PRO 3 43 1995 2011 Ciências Rocha 

Miranda 

III 

PRO 4 54 1984 2012 Português Honório 

Gurgel 

IV 

PRO 5 54 1985 2010 Ed. Física Madureira V 

PRO 6 55 1984 2011 Matemática Madureira V 

PRO 7 60 1977 2014 Ed. Física Madureira V 
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PRO 8 59 1978 2011 Português Oswaldo Cruz VI 

PRO 9 39 2003 2014 Português Cascadura VII 

PRO 10 50 1988 2012 Português Bento Ribeiro VIII 

PRO 11 41 1996 2014 Português Quintino 

Bocaiuva 

IX 

PRO 12 52 2003 2010 Matemática Cavalcante X 

PRO 13 55 1979 2014 Música Oswaldo Cruz XI 

PRO 14 54 1987 2010 Ciências Irajá XII 

PRO 15 54 1986 2010 Ed. Física Irajá XIII 

Fonte: Dados obtidos a partir de uma ficha de identificação preenchida pela professora no início da entrevista. 

 

 

Ao iniciar a entrevista, as professoras foram comunicadas dos objetivos do estudo 

e consentiram na gravação em áudio. Elas preencheram uma ficha de identificação e o 

termo de consentimento livre e esclarecido, conforme modelo em anexo F. Dependendo 

da disponibilidade da escola, a entrevista ocorreu na sala do projeto ou na sala dos 

professores ou na sala de leitura. Em todas as escolas visitadas houve uma gentil recepção 

por parte da direção não existindo oposição ao uso do espaço para as entrevistas. 

Antes de expor a análise de conteúdo, em relação às escolas das professoras 

entrevistadas, o estudo traz os dados do IDEB dos dois anos finais do segundo segmento 

a fim de perceber a realidade em números dessas unidades escolares, após a implantação 

do Projeto Autonomia Carioca. A inclusão desses dados nessa parte da análise, encontra-

se na posição que esse índice dentro a ideia do “salto de qualidade” na educação carioca 

planejada pelo governo municipal desde 2009, como já exposto no capítulo anterior. Nas 

análises realizadas até esse ponto, transparece que esse salto de qualidade está mais 

relacionado à melhoria dos índices qualificadores do que propriamente a aprendizagem 

dos alunos. Esses números também ajudam a entender um pouco do contexto escolar 

nesse sentido. Dessa forma, a Tabela 6 mostra os dados divulgados pelo INEP sobre o 

IDEB do 80 e 90 anos, entre 2009 e 2013, momento dos 4 primeiros anos do Projeto 

Autonomia Carioca na rede. As escolas das professoras entrevistadas foram identificadas 

a partir das siglas do Quadro 9.  

 

Tabela 6: Resultados do IDEB das escolas visitadas na 5ª CRE 

 
 

Escola 

 

Metas Observadas Metas Projetadas 

2009 2011 2013 2009 2011 2013 



100 
 

I 3.7 3.8 5.1 3.3 3.6 4.0 

II 4.3 5.1 5.0 5.2 5.4 5.8 

III 4.1 4.5 5.0 4.6 4.9 5.3 

IV 2.7 4.6 4.4 3.9 4.2 4.6 

V 3.3 3.7 4.2 3.2 3.5 3.9 

VI 4.2 5.1 3.6 4.7 5.0 5.4 

 

VII 3.7 4.5 4.1 4.5 4.8 5.3 

VIII 2.7 4.2 4.7 3.9 4.2 4.6 

IX 3.8 3.4 4.5 4.0 4.2 4.6 

X 4.0 4.3 4.7 3.5 3.8 4.2 

XI 4.2 4.2 3.8 4.3 4.6 5.0 

XII 3.9 3.6 5.0 4.1 4.3 4.7 

XIII 3.1 3.8 3.4 4.0 4.3 4.7 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA. Educação 

Básica. IDEB. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb>. Acesso em 30 set. 2014. 

 

Os dados acima apresentam metas observadas – alcançadas pelas escolas – e metas 

projetadas – objetivadas pelas unidades escolares. É relevante mencionar que estes 

números são específicos para cada escola, independentemente das metas planejadas e 

obtidas pela rede como um todo. Observa-se que em 2011, um ano após a realização do 

projeto na rede, algumas dessas escolas possuíam metas acima ou próxima à 4.4, que era 

a meta geral da rede nesse ano, como é o caso da escola II, III, IV, VI, VII, VIII, X e XI. 

Assim, mesmo não havendo superação em alguns casos, o índice era mais elevado do que 

o índice geral do município. Escolas como a II e a VI apresentavam metas projetas de 5.0. 

Por fim, ressalta-se que os alunos do Projeto Autonomia Carioca em cada escola não 

faziam a Prova Brasil e a Prova Rio.  

 Vista esta última questão, o estudo começa a expor a análise de conteúdo realizada 

com os dados obtidos nas entrevistas com professores da 5ª CRE atuantes no Projeto 

Autonomia Carioca entre 2010 e 2014. De acordo com Castro, Ferreira e Gonzalez (2013 

p.71), esse método de análise de dados em pesquisas qualitativas tem como função básica 

“[...] a observação mais atenta de significados de um texto, e isso pressupõe uma 

construção de ligações entre as premissas de análise e os elementos que aparecem no 

texto. Essa atividade é, assim, essencialmente interpretativa”. As autoras complementam 

essa ideia dizendo que a análise de conteúdo não deve ser vista apenas como descritiva, 

assumindo função de “inferência”, isto é, relacionada a algum elemento do discurso 

(CASTRO, FERREIRA, GONZALEZ, 2013, p. 72) 
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Para Turato (2003, p.443), “as técnicas de análise de conteúdo estão para a 

pesquisa qualitativa, assim como as técnicas estatísticas estão para pesquisa quantitativa”. 

Mas o autor alerta que esses dados obtidos só passam a ter sentido quando há uma 

“interpretação” desses resultados. Nessa mesma direção, Franco (2012, p.22) menciona 

que na análise de conteúdo deve ocorrer uma relação entre teoria e informações obtidas. 

Para o autor “[...] toda análise de conteúdo implica comparações contextuais [...]” e são 

encaminhadas a partir da “sensibilidade, da intencionalidade e da competência teórica do 

pesquisador” (FRANCO, 2012). O que os autores citados parecem alertar é para que ao 

realizar uma análise de conteúdo, o pesquisador deve ter o cuidado constante de relacionar 

o quadro teórico do estudo com os dados obtidos em entrevistas, a fim de atender aos 

objetivos traçados, tornando consistente a análise realizada. 

Partindo dessas considerações, o estudo apresenta as etapas da análise de conteúdo 

feita a partir das entrevistas com professores da 5ª CRE atuantes no Projeto Autonomia 

Carioca. Inicialmente, realizou-se uma “leitura flutuante” (TURATO, 2003) ou “pré-

análise” (FRANCO, 2012) das informações obtidas. Essa leitura inicial do material 

consistiu em perceber as primeiras impressões da posição das docentes entrevistadas, 

tentando perceber o todo e dados que não estejam diretamente expressos. 

Depois, ocorreu a etapa de categorização, que de acordo com as considerações de 

Turato (2003), consiste em separar os assuntos por grupos ou categorias relacionando 

com os objetivos do estudo. Em razão do grande número de informações obtidas nas 

entrevistas com as docentes, realizou-se uma subcategorização, isto é, uma divisão das 

categorias iniciais em subgrupos para melhor perceber detalhes e impressões nos dados 

coletados.  

Assim, nessa etapa, se estabeleceu 4 categorias, subdivididas para melhor 

compreender as informações passadas por cada professora. O Quadro 10 mostra o título 

de cada categoria e suas divisões, envolvendo assuntos com a Metodologia Telessala, 

Alunos/vídeos do Telecurso, o professor mediador/professor generalista, a relação entre 

professores e responsáveis e o perfil do aluno do projeto. 

 

Quadro 10: Categorias e subcategorias para análise de conteúdo.  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
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1. Projeto Autonomia Carioca e a Educação 

Formal Não Convencional 

1.1. Metodologia Telessala / Formação Continuada 

de Professores; 

 1.2. Relação Vídeos do Telecurso e Aceleração de 

Estudos; 

 1.3. Aprendizagem no Regular / Aprendizagem no 

Projeto Autonomia Carioca. 

 

2. O Projeto Autonomia Carioca e os Alunos 

em Defasagem Idade/Série 

 

2.1. Perfil do Aluno do Projeto e Dificuldades nas 

Disciplinas; 

2.2. Trabalho em Equipe / Atividades Extraclasse; 

2.3. Alunos do Projeto e Vídeos do Telecurso. 

 

3. O Projeto Autonomia Carioca e os Índices 

Qualificadores da Rede Carioca 

 

3.1. Aceleração de Estudos / IDEB / IDE-Rio; 

3.2. O Projeto e Contexto Escolar; 

3.3. Aprendizagem em Aceleração de Estudos e 

Avaliação. 

 

4. O Projeto Autonomia Carioca e Seus 

Efeitos 

 

4.1. Aluno / Família / Professor; 

4.2. Aluno Pós-Projeto; 

4.3. Professor Mediador Pedagógico / Professor 

Generalista; 

4.4. Experiência Docente no Projeto Autonomia 

Carioca. 

 

Nota: Quadro estabelecido com base nas entrevistas das docentes do Projeto Autonomia Carioca. 

  

 Após a etapa de categorização, novamente ocorreu a leitura do material, separando 

as falas de cada docente por unidades de registro, do tipo tema, que segundo Franco 

(2012, p. 44), “pode ser uma simples sentença (sujeito e predicado), um conjunto delas 

ou um parágrafo”.  Essas unidades distribuídas nas categorias e subcategorias 

apresentadas no Quadro 10. Em seguida, usando o critério da repetição e também da 

relevância (TURATO, 2003), procurou-se perceber os pontos em comum das respostas 

de cada docente e também alguma informação, que embora não tão frequente, fosse de 

relevância para o estudo.  

 A análise dos resultados obtidos levou em consideração os objetivos propostos no 

estudo e também sua correlação com o quadro teórico apresentado ao longo dos três 

primeiros capítulos. As informações dessas entrevistas mostraram um material rico de 

detalhes, em que foi possível ter uma visão do dia a dia dessa parceria público-privada 

em escolas da rede carioca. Todo processo de análise ocorreu no período de 1 de 

dezembro de 2015 à 20 de janeiro de 2016. 

 Antes de expor a primeira parte da análise de conteúdo desse estudo, é relevante 

mencionar também que todas as docentes entrevistadas possuem pelo menos cinco anos 

como professora na rede pública municipal do Rio de Janeiro e ao menos cinco anos 

lecionando. Esse fato representa que todas tiveram experiências na educação formal 
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convencional (LIBÂNEO, 2010) antes do Projeto Autonomia Carioca, ou seja, foram 

professoras de turmas regulares no ensino fundamental ou no ensino médio. 

 Essa análise de conteúdo considerou principalmente o conceito de educação 

formal não convencional, exposto por Libâneo (2010) em seus estudos sobre os campos 

educacionais e trazidos no capítulo 1. Procurou-se perceber se na visão das professoras 

da 5ª CRE, o processo de aprendizagem no Projeto Autonomia Carioca apresentava 

características desse tipo de educação formal. Ao longo desse item, novas considerações 

a respeito dessa educação intencional serão apresentadas a partir das falas das docentes 

entrevistadas.  

 As análises iniciais partiram das considerações docentes referentes às duas 

primeiras categorias e suas subcategorias apresentadas no Quadro 10: “O Projeto 

Autonomia Carioca e a educação formal não convencional” e “O Projeto Autonomia 

Carioca e o aluno em defasagem idade/série. Inicialmente, perguntou-se sobre o 

conhecimento da Metodologia Telessala como uma possibilidade de aceleração de 

estudos antes de realizarem as formações continuadas da FRM e da SME/RJ. Todas as 

professoras entrevistadas responderam que o conhecimento sobre essa metodologia 

estava restrito a perceber no Telecurso 2000 um modo de educação à distância e de ser 

um programa apresentados na TV pela manhã bem cedo. As três falas a seguir ilustram 

esse fato: “Não, não. Conhecia apenas umas aulas assim de assistir na televisão” (PRO2). 

“Eu não conhecia praticamente nada. Eu sabia que tinha o Telecurso para você assistir às 

cinco horas da manhã, mas não sabia nada a respeito” (PRO4). “[...] O primeiro contato 

que tive, eu lembrei daqueles vídeos da TV, do canal 2, TV Educativa. Quando eu vi os 

DVDs, assisti aos vídeos, eu lembrei desse canal” (PRO11).  

Dessa forma, percebe-se que as docentes conheciam os vídeos do Telecurso, 

contudo, não sabiam que os mesmos podiam ser usados como metodologia de aceleração 

de estudos em um projeto inserido na política pública educacional municipal. Segundo a 

maioria das professoras entrevistadas, com as formações continuadas, essa nova forma de 

desenvolver o processo de aprendizagem com alunos em atraso escolar ficou mais clara. 

Algumas professoras mencionaram também sobre essas formações questões como: uma 

teorização grande, pouca prática, de que as primeiras formações (2010 e 2011) foram 

mais completas e a percepção das diferenças entre trabalhar em uma turma regular e uma 

turma de aceleração de estudos. As falas selecionadas abaixo mostram essas menções: 

Eu acho que quando o professor entra no projeto, ele necessita de fato 

da capacitação, mas da capacitação como foi feita há anos atrás. 
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Daquela capacitação que de fato mostra a vivência de cada item da 

metodologia (PRO1). 

 

A primeira capacitação que eu fiz em 2011, ela foi bem esclarecedora, 

porque teve um tempo hábil bom. A gente teve uma semana inteira [...] 

Eu vim até muito maravilhada, porque eu achei muito bacana, muito 

bonito, até porque funcionou muito bem porque nós éramos todos 

professores e toda aquela metodologia funcionava. Agora nas 

formações seguintes, eu acho que quem foi pegando o bonde depois, 

ficou um pouco perdido, até porque a organização do projeto, a 

organização das oficinas, já talvez por estar vários anos, eles 

pressuponham que você já conhecia e quem chegava, chegava meio 

perdido (PRO2). 

 

O que foi me passado é que eu deveria trabalhar as quatro equipes, 

sentar em círculo, utilizar os DVDs e utilizar os livros da fundação... 

nós achamos que fossemos ter uma capacitação, reaprender aquela 

matéria para utilizar na sala de aula. Mas, na realidade, não foi isso 

(PRO4). 

 

Apesar de ser uma semana de formação, muito melhor antigamente 

quanto que é agora a formação, mas o susto foi muito grande, primeiro 

dia de aula. Era uma experiência nova não só para os alunos como para 

mim também. Eu cheguei assim assustada, com medo, não querendo 

passar isso para eles, mas assim completamente apavorada (PRO6). 

 

Olha me acrescentou bastante. Eu aprendi muito a trabalhar em grupo, 

não só a ensiná-los a trabalhar em grupo, como também eu também 

trabalhar em grupo. E na preparação das aulas, na preparação das 

unidades pedagógicas, nas estratégias que nós utilizarmos, a forma de 

enriquecer essas aulas, de trazer habilidade dessas aulas a essas aulas, é 

para mim o ponto fundamental. É o que mais me marcou como 

aprendizado nessas formações (PRO10). 

 

Eu senti defasagem nisso aí, em dar mais técnicas para gente passar esse 

conteúdo para eles de maneira bem prática, que tenha a ver com a 

realidade deles do dia a dia e não com aquelas fórmulas e não só com a 

parte teórica ou conhecimento só da matemática ali, pela matemática. 

Porque eles já estão ali agrupados em uma turma de defasagem de 

conhecimento. Então, eles têm que rever isso essas formações, rever 

realmente a maneira de como a gente vai trabalhar no projeto (PRO11). 

 

 A partir da vivência em sala de aula – no Projeto Autonomia Carioca ou em turmas 

do segundo segmento – e das demais formações continuadas ao longo de um ano letivo, 

questionou-se as professoras entrevistadas sobre as diferenças percebidas entre a 

aprendizagem dentro de uma turma do projeto e a aprendizagem em uma turma do 

regular. O tempo foi o assunto mais mencionado pelas docentes nessa diferenciação. 

Segundo elas, no Projeto Autonomia Carioca, o professor passa mais tempo com os 

alunos, podendo observar atentamente cada um em suas dificuldades e necessidades no 

processo de aprendizagem. Além disso, as turmas do projeto têm um número menor de 
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alunos, fato que também auxilia nesse olhar mais apurado para esses jovens em atraso 

escolar e defasado idade/série. Abaixo algumas das falas sobre a questão tempo: 

 

Em uma turma regular com uma média de 40 alunos. O professor fica 

um tempo de 50 minutos ou no máximo dois tempos de 50 minutos. 

Para ele ter um olhar diferenciado em um universo de 40 alunos, sendo 

que dali ele vai para outra turma...fica muito difícil (PRO 1). 

 

Pelas turmas serem menores, os professores conseguem dar mais 

atenção as carências dos alunos, né. Eu tenho observado isso, então isso 

funciona um pouco melhor e dá também para dar um reforço melhor na 

aprendizagem deles (PRO 3). 

 

Porque o que os professores do regular muito reclamam: a gente só tem 

50 minutos com eles, a gente só tem dois tempos com eles não dá para 

gente desenvolver um trabalho, entendeu? (PRO 4) 

 

No regular, você entra e sai e você acaba não conhecendo ninguém. No 

projeto, você fica durante a semana o dia todo com eles né. Você tem a 

chance de conhecer mais o aluno, ver a dificuldade que ele está tendo 

(PRO 6). 

 

Então, essa pra mim é a diferença fundamental entre o projeto e uma 

turma regular, dita regular: é o tempo que nós passamos com eles. Esse 

tempo cria laços, esses laços se transformam em intimidade e 

intimidade para reconhecer um dia que seu aluno não está bem né (PRO 

10). 

 

 Outras professoras relataram também: a formação de laços de afetividade por 

conta do tempo maior com a turma; a possibilidade de auxiliar o aluno em dificuldades 

além de sua matéria de formação. Esses dois pontos complementam a ideia exposta nas 

falas anteriores, de que o projeto possibilita observar esse aluno de forma mais atenta e 

completa em razão do docente ficar praticamente todos os dias da semana em sala de aula 

com ele. De acordo com as respostas apresentadas, esse fato possibilita o aluno se sentir 

mais acolhido, melhorando sua autoestima. As falas a seguir mostram essas ideias: 

A questão do aluno ficar mais íntimo do professor, ter maior liberdade 

com o professor. E, por outro lado também, o professor ter mais tempo 

para ter um olhar diferenciado para esse aluno. Então, a partir do 

momento que você tem uma turma única, você tem um número 

reduzido de alunos. A coisa  passa a ser diferente, né (PRO 1). 
 

A diferença é que você fica só com uma turma e você pode observar as 

dificuldades daquele aluno [...] você pode dar continuidade de onde 

você parou, você pode observar mais a dificuldade de cada aluno, você 

passa a participar da vida daquele aluno (PRO 4). 

 

Fica limitada a ver as dificuldades dos alunos em LP e em uma turma 

do projeto, você consegue perceber que ele pode não ser muito bom em 

LP, mas tem um domínio muito bom em matemática. Trabalhar as 
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habilidades de forma mais completo. Trabalha no projeto a autoestima 

do aluno (PRO 9). 

 

No regular, é necessário cumprir o cronograma e tem um grupo que fica 

para trás, o que leva o aluno a bagunçar e atrapalhar a aula. No projeto, 

o aluno participa da aula, construindo a aula. O professor do Autonomia 

Carioca não vai a frente enquanto todos não estiverem caminhando... 

Ninguém fica para trás... olha o aluno como um todo... não passa para 

frente a matéria, enquanto o aluno não alcançar [...] Então, o projeto ele 

é louvável, ele é muito importante na vida da pessoa. Ele resgata [...] a 

intenção não é reprovar os alunos, a intenção é ajudar o aluno [...] o 

objetivo é fazer melhor por esse aluno...”. “Forma tradicional é 

excludente (PRO 14). 

 

 O ponto central da Metodologia Telessala são os vídeos do Telecurso 2000, pois 

a partir deles o professor mediador do projeto desenvolve o processo de aprendizagem 

por meio de atividades como: a leitura de imagem, o trabalho em equipe e o uso do 

memorial. Dessa forma, se perguntou às docentes sobre a relação vídeos e aceleração de 

estudos e também vídeos e o aluno em atraso escolar. Segundo a resposta da maioria das 

entrevistadas se percebeu uma positividade no uso das teleaulas dentro dessa 

metodologia. O conteúdo das disciplinas torna-se menos abstrato e mais concreto, ou seja, 

as situações descritas nos livros são demonstradas na prática o que facilita no processo de 

aprendizagem em uma aceleração de estudos. O aluno passa a relacionar o conteúdo 

apresentado ao seu dia a dia. Percepção que confirma o que é exposto sobre os vídeos no 

material passado nas formações continuadas (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 

2010/2013). 

 Contudo, mesmo com essa positividade mencionada, três questões foram relatadas 

pelas professoras sobre as teleaulas: a primeira consiste na percepção da necessidade de 

atualização e adequação dos vídeos para realmente atingir as necessidades de jovens entre 

14 e 17 anos que fazem parte do projeto. Algumas docentes falaram que certas aulas 

tratam de temas de maior interesse para pessoas já inseridas no mercado de trabalho, 

adultos. Assim, os conteúdos passados ficavam mais distantes da realidade dos alunos 

que muitas vezes apenas estudam e distantes do mundo do trabalho. 

Eu acho que seria até bem cabível. Ela facilitaria para nós, até pela 

aplicação dos conteúdos, a organização desses conteúdos, o problema é 

que nem sempre os vídeos que fazem parte desse projeto autonomia são 

compatíveis ou adequados ao nosso aluno, né. Então, eu acho que essa 

ideia do vídeo é boa, ajuda bastante, né, direciona melhor o nosso 

trabalho, só que ele precisa ser pensado para o público que ele quer 

alcançar...Telecurso, ele é um pacote que está tentando se encaixar em 

todas as idades (PRO 2). 
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A única crítica que realmente tenho é que os vídeos deste já estão um 

pouco ultrapassados, né. Mas eu acho bem interessante a questão do 

vídeo aula, dá leitura de imagem. Se os vídeos fossem um pouco mais 

atualizados, seria bem melhor (PRO 3). 

 

Os vídeos, as teleaulas, apesar da gente saber que as teleaulas são 

antigas, eles acham engraçado, máquina de escrever até porque eles 

nunca tinham visto isso antes [...] Apesar disso tudo, que eu acho que é 

uma deficiência, eles conseguem mostrar a aplicação do conteúdo no 

dia a dia, isso acontece (PRO 5). 

 

Olha, acho que de uma certa forma facilita pois é uma ferramenta a mais 

que você tem em sala de aula, prende a atenção deles, mas em relação 

ao material, eu tenho uma crítica que seria uma defasagem muito grande 

[...]È um material legal? É mas deveria estar atualizado [...] A proposta 

é boa, mas o material não é adequado nesse momento, porque tem muita 

coisa ali que está desatualizada (PRO 9). 

 

Eu vejo como uma forma positiva, muito positiva. Qualquer coisa que 

envolva tecnologia, vídeoaula, uma charge [...] qualquer instrumento 

que você use diferente de um livro, de um caderno e de um quadro, eu 

acho positivo. O único problema desse método seria a forma arcaica 

que vem [...] porque esse material já foi preparado há algum tempo. É 

um material antigo que mostra coisa e dados ultrapassados que 

precisariam ser renovados, mas eu gosto muito dessa metodologia 

(PRO 10). 

 

Tem seu lado positivo [...] quando a gente assiste ao vídeo tem a questão 

do visual-auditivo, ele está trabalhando com todos os sentidos dele, mas 

tem também toda a contextualização que também é muito importante. 

Toda teleaula sempre procura buscar, na minha área principalmente, 

buscar o fato real onde o aluno consegue perceber aquele conteúdo 

serve para alguma coisa, não é. Eu acredito que para essa clientela mais 

jovem as vídeos-aulas são mais cansativas, porque fogem demais ao 

momento deles. Porque as vídeo-aulas são feitas para adultos e eles são 

adolescentes e os outros eu não senti tanto porque eles eram mais 

velhos, eles já tinham uma expectativa maior para o mercado de 

trabalho (PRO 12). 

 

Eu gosto muito do vídeo. Mas na verdade o que acontece: muitas 

pessoas consideram que o vídeo é ultrapassado [...] Eu considero que o 

vídeo, para mim como professora, ele vai me passando o que tenho de 

passar no dia. Me dá uma orientação [...] aquilo dá uma organização 

como professora [...] então, eu acho bom o vídeo. Ele poderia ser 

reformulado sim, mas mesmo que não tenha sido reformulado, eu 

considero que é bom. O vídeo traz para o aluno uma contextualização. 

O vídeo potencializa o aprendizado [...] uma relação do aprendizado 

como dia a dia [...] o vídeo é retro... estamos olhando o passado [...] é 

fundamental o audiovisual... (PRO 14). 
 

 Um segundo ponto levantado pelas professoras em suas respostas sobre as 

teleaulas reside no fato de algumas delas apresentarem muito conteúdo em um único 

vídeo, mesmo sem um aprofundamento das questões passadas, o que para um aluno com 
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dificuldades de aprendizagem acaba não sendo tão positivo. Uma docente sugeriu uma 

“blocagem”, isto é, agrupar as teleaulas de acordo com determinados temas, se filtrando 

o que realmente é necessário para esse estudante em uma aceleração de estudos. As falas 

nesse sentido foram: 

Eles veem tudo de uma forma geral, um pouquinho de cada coisa né, 

para não dizer “nunca vi isso”. Mas hoje em dia a tendência é um pouco 

essa. Você aprende tudo, um pouquinho de tudo, não aprofunda nada, 

porque não tem como aprofundar em tão pouco tempo “ta”, mas eles 

nunca vão poder dizer que nunca viram aquilo (PRO 6). 

 

Eu acho bem produtivo, pois acho que o visual é uma coisa que chama 

a atenção de qualquer um [...] o que eu acho que acontece com o Projeto 

Autonomia e eu acho que prejudica um pouquinho a aprendizagem é a 

quantidade de informação, é muita coisa (PRO 13). 

 

Olha na realidade, até ajudaria. Só que para os alunos fica 

extremamente cansativo e até mesmo porque é muita informação em 

pouco tempo para eles “né”, acaba dispersando. Mas mesmo assim 

poderia fazer de uma forma mais blocada, reduzindo, porque é muita 

informação, é muito conteúdo para pouco tempo. Já que esses alunos 

têm dificuldade, porque são defasados. O ideal era fazer até uma 

redução sobre isso (PRO 15). 

 

 Por fim, a terceira questão mencionada sobre as teleaulas foi o posicionamento 

dos alunos em ter uma dinâmica de aula diária, onde os conteúdos das disciplinas básicas 

do ensino fundamental são passados por vídeos. Segundo a maioria das docentes, os 

jovens do projeto estavam acostumados com a rotina de uma turma regular, em que, por 

exemplo, não sentavam em círculo e não tinham vídeos diários usualmente. Então, 

ocorreu um estranhamento inicial que aos poucos desaparece e as teleaulas se tornaram 

habituais. Novamente aparece no relato de cinco professoras a falta de atualização e 

adequação de alguns vídeos aos alunos do projeto, algumas vezes considerados “chatos” 

e “cansativos” pelos alunos. A seguir algumas falas nesse sentido: 

No começo, eles tiveram um estranhamento, por conta até da disposição 

deles em sala [...] quando eu coloquei para eles que teríamos vídeos, 

eles aceitaram bem, acharam positivo [...] Só que claro, que não é 100% 

dos vídeos que eles acham ótimos, que eles têm interesse de 

acompanhar. Tem uns que eles acham mais maçantes (PRO 4). 

Eles estranharam no início, a maneira de sentar, a aula em círculo [...] 

Os vídeos, eles ficam cansados. No início eu sinto que foi até mais fácil, 

mas agora eles estão cansados. Tem umas aulas que são muito chatas 

realmente, sinto muito em falar, mas precisavam ser recicladas. As 

aulas não são feitas para eles (PRO 6). 

Seria bom se fosse umas teleaulas mais atualizadas porque elas são 

antigas, mas ilustra... ilustra... (PRO 7) 
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Eles não gostam. Você tem todo um trabalho de formiguinha ao longo 

dos meses, até incorporar na rotina deles [...] eles não gostam não. 

Depois se acostumam (PRO 8). 

A atual turma observa bem o vídeo, como a diferença de vestir dos 

personagens da história do vídeo. Num, primeiro momento é um 

estranhamento. [...] Do meio momento para cá, eles estão 

familiarizados com os vídeos (PRO 9). 

Num primeiro momento, eles se interessaram, eles ficavam assim bem 

atentos, até porque eu sou uma professora bem assim exigente na 

disciplina [...] Mesmo os que achavam chato e abaixam a cabeça e ia 

dormir, mas pelo menos não atrapalhavam ninguém (PRO 11). 

No início, eles gostaram, como lhe falei. Eles gostaram, até porque nós 

começamos o módulo com ciências e, eu acho que as melhores telaulas 

são as de ciências e aí com o tempo eles foram ficando desgastados 

(PRO 12). 

Inicialmente, eles acharam interessante. Só que além da falta de 

atualização dos vídeos, que todo o material, toda a ferramenta 

apresentada, é defasado (PRO 15). 

 

 Dos dados analisados até o momento, percebe-se que a Metodologia Telessala 

usada no Projeto Autonomia Carioca apresenta características diferentes da metodologia 

aplicada em turmas regulares de uma escola. Em outras palavras, é uma educação formal, 

pois é ofertada em escolas públicas municipais, porém que apresenta dinâmicas diárias 

diversas das realizadas convencionalmente nas demais turmas da unidade escolar. 

Embora os alunos frequentem os mesmos espaços na escola e tenham carga horária de 

estudos igual os demais estudantes, essa classe não apresenta as mesmas características 

de uma turma regular. Há uma intencionalidade na ação educativa desenvolvida, embora 

a mesma não seja normalmente usada pelo todo da escola 

O maior tempo do professor com sua turma proporciona observar quase que 

diariamente os alunos em suas dificuldades de aprendizagem. Outras características 

mencionadas pelas docentes para diferenciar uma turma do projeto de uma do regular: a 

exibição de vídeos em todas as aulas, a arrumação em círculos, uma turma com menos 

alunos e a ideia do audiovisual como forma de trazer para realidade do aluno conceitos 

abstratos de cada disciplina. Inserida no contexto normal de uma escola, essa aceleração 

de estudos apresenta novos caminhos no processo de aprendizagem em que a intenção é 

diminuir o atraso escolar de jovens entre 14 e 17 anos.  

Essa percepção sobre essas turmas, aproxima a metodologia do Projeto 

Autonomia Carioca do conceito exposto por Libâneo (2010) de educação formal não 

convencional, ao falar sobre a tripartição do campo educação em educação formal, não 
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formal e informal. No caso da educação formal não convencional há uma intencionalidade 

na ação e a mesma ocorre no ambiente escolar. Segundo o autor:  

[...] a educação escolar convencional é tipicamente formal. Mas isso 

não significa dizer que não ocorra educação formal em outros tipos de 

educação intencional (vamos chamá-la de não convencionais). 

Entende-se, assim, que onde haja ensino (escolar ou não) há educação 

formal. 

 

 Dessa breve fala de Libâneo (2010), percebe-se que havendo intencionalidade na 

ação desenvolvida no espaço escolar, há uma educação formal. Atualmente, até por 

amparo legal, essa modalidade pode seguir caminhos diferentes dos modelos 

tradicionalmente estabelecidos. Contudo, essa mudança de direção mostra-se necessária 

para atender as reais necessidades educativas de determinados alunos. Uma educação 

formal não convencional é intencional, como bem Libâneo (2010) menciona e, por isso, 

requer, entre outros pontos planejamento e perspectivas de resultados positivos no 

processo de aprendizagem.  

No Projeto Autonomia Carioca, percebe-se que na parceria público-privada existe 

a intenção de corrigir a distorção idade/série de alunos do segundo segmento e ao mesmo 

tempo garantir a melhora na aprendizagem desses mesmos estudantes, a partir de uma 

formação continuada dos docentes. Com essa finalidade foi usada a Metodologia 

Telessala, diferente de uma turma regular e que, segundo FRM, tenta ajudar alunos em 

atraso escolar.  

A essas considerações sobre o conceito trazido por Libâneo (2010) de educação 

formal não convencional, observou-se pelas falas das professoras entrevistadas a 

necessidade de escolas com essa aceleração de estudos estarem preparadas fisicamente e 

materialmente para receber essa aceleração. Isso porque o professor mediador necessita 

de aparelhos audiovisuais e salas com espaços para arrumar esses alunos em círculos 

como é pedido pela Metodologia Telessala, por exemplo. Dessa forma, assegura-se um 

bom desenvolvimento do processo aprendizagem.  

Embora, as professoras entrevistadas não relatassem essas dificuldades em suas 

escolas, narrando que tiveram sempre a sua disposição os materiais necessários para suas 

atividades diárias com a turma, vale trazer novamente a fala de Coutinho (2013). O autor 

alertou para a carência de certas escolas nesses recursos, ou seja, falta algumas vezes 

estrutura, ou um simples DVD para passar os vídeos. Coutinho (2013, p.3) comenta que 

“[...] aplicar uma metodologia baseada em recursos tecnológicos em espaços inadequados 
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torna-se uma imprudência que afeta diretamente todos os aspectos referentes ao processo 

de aprendizagem”.  

Convém, nesse momento da análise de conteúdo, mencionar também as seguintes 

considerações de Adrião e Peroni (2009). De acordo com as autoras (2009, p.110), as 

parcerias público-privadas na educação básica personificam não só as ideias do “público 

não estatal”, como a do “quase-mercado”, isso porque o ente público “[...] acaba 

assumindo a lógica de gestão proposta pelo setor privado ao instituir os princípios da 

chamada administração gerencial ou nova gestão pública”. Nesse contexto, as autoras 

mencionam que algumas parcerias público-privadas formadas acabam comprando 

materiais pré-estabelecidos, elaborados pelo parceiro privado, para proporcionar um 

ensino de qualidade nas escolas e atender as demandas dos professores (ADRIÃO, 

PERONI, 2009). 

Essas considerações trazidas pelas autoras reportam a questão levantada pelas 

professoras entrevistadas referente aos vídeos do Telecurso 2000, que seriam antigos e, 

em alguns momentos, inadequados para realidade os jovens do projeto. Pelas análises já 

expostas nesse estudo, a parceria público-privada que originou o Projeto Autonomia 

Carioca, à luz dos documentos oficiais, foi percebida como positiva tanto pela SME/RJ 

como para FRM. Ela estaria auxiliando para o “salto de qualidade” na educação, 

pretendido pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro desde 2009. Só que pelas 

experiências diárias relatadas pelas entrevistadas, percebe-se que nem sempre esse 

modelo pronto de metodologia, já implantando em outros estados, atende plenamente as 

necessidades de aprendizagem dos jovens cariocas em escolas públicas.  

Parece necessário, que tanto a SME/RJ quanto a FRM, pensem novas estratégias 

nesse sentindo, a serem passadas nas formações continuadas, a fim de auxiliar as 

dinâmicas das telessalas e o trabalho desse professor mediador. Esse fato visando à 

melhora na qualidade seja não só ser em números de IDEB e IDE-Rio, como também no 

processo de aprendizagem, até pelo fato dos alunos do Projeto Autonomia Carioca não 

participam da formação dos respectivos índices entre 2010 e 2014. 

Para finalizar a análise das duas primeiras categorias, foram feitas perguntas às 

professoras sobre o perfil do aluno participante dessa aceleração de estudo, como 

acontecia o trabalho em equipes e as atividades extraclasses realizadas pela turma.  Em 

relação ao perfil do aluno em atraso escolar, as docentes entrevistadas apontaram as 

seguintes características: indisciplina, imaturidade, faltas, reprovação, carência – 

principalmente familiar – e a falta de interesse pelos estudos. A PRO 1 disse “Em geral, 
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um aluno indisciplinado, quer dizer, chegam assim pelo menos, indisciplinado [...] Esse 

ano eles são muito infantis [...] mas são carentes e carinhosos ao mesmo tempo”, disse a 

PRO 6.  

É possível perceber que esse perfil apresentado não é tão positivo e de que esse 

professor mediador deve enfrentar algumas dificuldades para realizar plenamente as 

dinâmicas da Metodologia Telessala. A seguir, mais algumas das falas sobre esse ponto: 

Eles têm 15 anos, 16 anos e são muito imaturos ainda, são muito bobos. 

E com grande, grande deficiência mesmo de estudos; têm também 

deficiência também do emocional; têm deficiência mental [...] Você 

tem que colocar educação, respeito, organização, todos os valores que 

eles não têm né e ainda tentar despertar o gosto pelo ensino, porque eles 

não têm (PRO 4). 

 

A grande maioria, reprovado do oitavo ano e tenho alunos aprovados 

de sétimo. Alguns com dificuldade e outros por muitas faltas.  

Inicialmente, adaptação a uma professora só, ao tipo de metodologia 

(PRO 9). 

 

Geralmente, as turmas são formadas com alunos da própria escola, que 

são reprovados ou que vêm de outros estados e nos outros estados não 

existe essa metodologia [...] eu não tenho anjos na minha sala (risos), 

eles são agitados e nós sabemos disso, são bagunceiros muitas vezes, 

mas nós conseguimos “doutriná-los”. Eles conseguem distinguir o 

momento certo para todas as coisas (PRO 10). 

 

O perfil de alunos que não tinham o acompanhamento dos pais, ajuda 

dos pais, suporte, ao menos acompanhar, incentivarem os filhos a serem 

em casa também [...] Eles realmente estavam dispostos a não fazer nada, 

brincar o tempo todo, ou implicar um com o outro, ou ficar ouvindo 

celular (PRO 11). 

 

Embora muita escola seja no pé de uma comunidade, 90% são da 

comunidade, eles não têm essa característica, mas eles são imaturos, 

estão na idade deles [...] A metodologia, ela obriga que o aluno seja um 

bom aluno (PRO 12). 

 

Geralmente o perfil é de um aluno no regular faltoso, era aquele aluno 

que não se interessava, era aquele aluno que conversava muito, porque 

ele vem para nossas aulas, inicialmente, com todas essas atitudes e, a 

gente tem que parar e ir buscando mostrar para ele que não pode agir 

daquela forma, porque ali naquele momento é de importância (PRO 15). 

 

A resposta apresentada pela professora PRO 8 chamou atenção. Segundo essa 

docente, em sua escola, o desinteresse predomina na sua atual turma32 e disse sobre os 

alunos:  

                                                           
32 A escola VI onde trabalha essa professora, atende principalmente alunos de uma comunidade localizada 

em frente a unidade escolar. 
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Desinteressado. Com problemas. Na minha turma tem alunos com 

problemas que ao longo dos anos foram sendo empurrados com a 

barriga. A família não tomou conhecimento, a escola sinalizou, mas a 

família dizia que não e no final do percurso eu tenho que dar meu jeito 

junto com eles com a ajuda do responsável. [...] Eles já dizem que são 

o resto da escola, que não vão fazer nada, que estão no projeto porque 

vão passar, vão passar mesmo. Você fala que falta reprova, mas não 

acreditam.  

 

Essa fala leva à percepção de que alguns alunos, participantes do Projeto 

Autonomia Carioca, apresentam uma baixa autoestima, não valorizando suas 

potencialidades e possibilidades no processo de aprendizagem. O uso do professor 

mediador pela Metodologia Telessala, lecionado quase todos os dias nessas classes, talvez 

esteja relacionado à tentativa de resgate desses alunos nesse sentido, procurando 

preencher possíveis lacunas deixadas na passagem do primeiro para o segundo segmento 

do ensino fundamental, como já foi mencionado nesse estudo. 

 Cabe mencionar ainda que ao serem perguntadas sobre a disciplina em que os 

alunos do projeto apresentavam maior dificuldade, todas falaram da Matemática. Houve 

relatos de problemas nos fundamentos básicos dessa disciplina, como as quatro operações 

fundamentais – adição, subtração, multiplicação e divisão. Esse fato faz pensar sobre 

possíveis lacunas na aprendizagem desses alunos na passagem do primeiro para o 

segundo segmento. As docentes também levantaram os problemas de leitura e escrita e 

uma delas também problemas em História. As falas a seguir ilustram o mencionado: 

 

Eu acho que matemática é aquele mostro de 7 cabeças de olhos 

faiscantes [...] A base de matemática deles é muito fraca e em língua 

portuguesa também. (PRO 5). 

 

Inicialmente, achava que a dificuldade maior era matemática [...] Ao 

longo do ano, que eles se desenvolveram muito mais em matemática... 

Hoje, que leitura e produção, ainda é a grande questão para eles e talvez 

a dificuldade de matemática esteja na questão da leitura e interpretação 

de texto (PRO 9). 

 

Eles apresentaram muita dificuldade nas matérias que são consideradas 

fundamentais: português e matemática. Muitos não escreviam o nome 

direito é [...] Não conseguiam construir um texto pequeno que fosse 

fazer uma redação, uma apresentação... (PRO 10) 

 

Não só por conta da matemática, mas porque a teleaula não conversa 

com o livro texto [...] Porque o livro texto começa, matematicamente 

assim falando, em um nível muito acima da compreensão do aluno 

(PRO 12). 

 

Eu percebi em matemática e em história por causa do grande 

quantitativo de coisas para ler e compreender, a coisa do tempo do que 



114 
 

passou, do que veio, do que vai, isso para eles é assim, não estava 

nascido naquele momento, não sei nada e não quero saber. (PRO 13) 

 

Defasados, em interpretação de textos. Muita dificuldade de leitura [...] 

Até nas questões de matemática, se eu não sei ler direito, atrapalha [...] 

muitas vezes a área do português está muito ligada à matemática... 

Dificuldade enorme em matemática (PRO 14). 

 

Nesse ponto, é relevante trazer mais uma vez a observação sobre o fato de que os 

alunos do Projeto Autonomia Carioca não fazem a Prova Brasil e a Prova Rio (LEITE, 

2011). Essas provas servem de base para o IDEB e o IDE-Rio, respectivamente. A partir 

das falas docentes sobre as dificuldades do aluno ao entrar no projeto, percebe-se que 

mesmo de forma indireta, o projeto auxiliou na melhora desses índices. Isso porque, 

retirou-se entre 2010 e 2014 dessas avaliações – feitas em Matemática e Língua 

Portuguesa – os alunos que poderiam não apresentar bons resultados, em razão das 

dificuldades que possuíam antes de entrar no projeto. Percepção que vai ao encontro da 

análise documental realizada por esse estudo no item anterior, sobre a visão do projeto à 

luz dos documentos oficiais. Nesse sentido, apenas uma professora fez menção a esse fato 

na sua fala, mas destacando que na verdade o maior benefício foi para o aluno inserido 

no projeto: 

Eu notei que quando você retira esse grupo de alunos que tem muito 

problema na escola e coloca no Autonomia, eu acho que melhora os 

índices do IDE-Rio. Isso é fato [...] porque você retira um grupo que 

não estava entendendo nada e estava jogando para baixo a rede. Só que 

esse grupo não é excluído, ele é incluído. Então, a partir do momento 

que ele é incluído [...] está ajudando a criança, você está também 

ajudando a melhorar esses números” (PRO 14). 

 

 Convém ressaltar o seguinte: todas as docentes disseram que procuram trocar 

materiais e experiências de atividades nas reuniões às quartas-feiras para auxiliar nas 

atividades de sala de aula. Busca de tarefas complementares na internet, uso de atividades 

de apostilas e refazer avaliações aplicadas para as turmas regulares ao longo do ano letivo, 

também foram citadas como materiais de reforço para a aprendizagem desses alunos. 

Concluindo essa primeira etapa da análise de conteúdo, perguntou-se às 

professoras sobre o trabalho em equipes33 e as atividades extraclasse em que os alunos 

estão inseridos.  Em relação às equipes, todas as professoras mencionaram a dificuldade 

inicial para a realização dessa dinâmica no dia a dia escolar. Algumas docentes disseram 

                                                           
33 Ao todo são quatro equipes: coordenação, socialização, síntese e avaliação. As tarefas de cada equipe de 

acordo com a Metodologia Telessala encontram-se no anexo G. 
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que determinados alunos eram “individualistas” e não sabiam compartilhar, ajudar e 

dividir tarefas como é comum na prática de uma verdadeira equipe.  

Contudo, dentro dessa dinâmica de aceleração de estudos, em uma proposta que 

trabalha a ideia de autonomia do aluno, o trabalho em equipe é visto como positivo pelas 

docentes apesar das dificuldades. Segundo a professora PRO 1, “A dificuldade do 

trabalho em equipe é muito grande, até porque devido alguns alunos serem 

indisciplinados, eles não conseguem ter aquela concentração e ter aquele senso de 

trabalho em equipe”.  Já a professora PRO 7 relatou: “Minha turma é uma turma muito 

difícil. É dificílimo dividi-los em equipes, eles não ficam, não ficam. Muito difícil. Eu 

trabalho mais assim individualmente ou no grupão”.  Outras falas reforçam as anteriores: 

O trabalho em equipe, nesses anos todos, tem sido a minha grande 

dificuldade “tá”, porque eu sempre digo nas minhas avaliações que eu 

não consigo realizar o trabalho em equipes, realizar propriamente como 

é mostrado lá, de que as equipes seriam dividas e que eles seriam 

autônomos para apresentar as suas atividades não acontecem, vou ser 

sincera, isso não acontece (PRO 2). 

Ás vezes é [...] No início é um pouco difícil, para eles trabalharem em 

grupo. Mas com o tempo, eles começam a trabalhar em grupo de modo 

melhor [...] Eu acho bastante positivo, pois eles conseguem, no caso, 

um ajudar ao outro (PRO 3). 

Essas atividades de equipe geralmente trazem um pouco de bagunça né. 

Até eles se organizarem nas quatro equipes, é meio cansativo, é 

cansativo. Olha ajuda [...] Não é que eles vão aprender, ajuda assim, 

colaborar um com o outro. Ajuda a ensinar como já falei com eles, não 

é para dar resposta, tem que ensinar o colega a fazer. Então, dá para ter 

uma noção de cooperação né, porque as crianças vêm para escola assim 

muito intimista (PRO 4). 

No meio do trabalho eles brigam, aí eles param de fazer, me dá pela 

metade. Eles entregam o colega. Agora, eles estão no grupo de teatro e 

estão falando de bulling. Então, estão animados. Agora, dentro desses 

alunos, três ou quatro que não querem participar e aí? Então ficam de 

fora, não querem participam e dizem que ele não trabalha. O que eu 

acho positivo seria você trabalhar com eles essa coordenação e a 

síntese. A coordenação que é essa coisa de te ajudar, eles gostam muito 

e a síntese, quando se reúnem em grupos, independente dos elementos 

(PRO 8). 

No início, foi muito difícil [...] Dificuldade de socializar as ideias dentro 

do grupo, achar um consenso dentro do grupo... perceber onde eu posso 

ajudar e onde eu preciso de ajuda [...]ao longo do ano, eles foram 

percebendo como podiam ajudar um aos outros (PRO 9). 

Essa é a minha maior dificuldade. Já era antes, mas antes todas as outras 

turmas eram difíceis, mas a coisa acontecia. É isso que eu estou falando, 

existem turmas e turmas, essa turma em especial, por conta da 

imaturidade [...] é isso que eu estou falando, existem turmas e turmas, 

essa turma em especial, por conta da imaturidade [...] Muito importante, 
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é o mais importante, é o coração, pois é onde ele desenvolve a 

autonomia dele, que ali ele representa o olhar dele, onde ele aprendeu, 

o que ele aprendeu. Então, eu acho fundamental o trabalho em equipe 

(PRO 12). 

No início, elas funcionam bem [...] mas depois eles começam a enjoar... 

então eu começo a modificar [...]O aluno quando ele trabalha em 

conjunto, ele aprende mais, pois ele está trocando [...] eles se envolvem 

no processo de aprendizagem... (PRO 14) 

Tem muita dificuldade [...] Mas a dificuldade é enorme porque eles são 

muito individualistas, não estão preparados para isso, para trabalhar em 

equipes e o projeto ajuda pelo próprio posicionamento, onde um tem 

que ficar de frente para o outro, olhar para o outro e muita das vezes 

não acontecia isso (PRO 15). 

 

Por fim, as professoras foram questionadas sobre a participação das turmas em 

atividade extraclasse. Todas disseram que os alunos estavam inseridos em dinâmicas fora 

da sala de aula, algumas na própria escola, como torneio de futebol, chá da poesia, 

gincanas – parte do projeto político pedagógico escolar – e outras em lugares como: 

museus, centros culturais, planetário, fábrica da Coca-Cola e visitas ao SESC. Algumas 

professoras deixaram bem claro que a turma do Projeto Autonomia Carioca, embora tenha 

uma dinâmica diferenciada de uma classe regular, deve ser vista como qualquer outra 

turma da unidade escolar, não existindo nenhuma diferença. A professora PRO 1disse: 

“Na medida do possível eu procuro integrá-los nos projetos da escola... O projeto também 

faz parte do processo da escola, então eles não têm que se sentir diferentes dos outros 

alunos da escola”. Já docente PRO 9 afirma: “Uma turma integrada na escola. Eles 

percebem que eles não são excluídos e de fato fazem parte da escola”.  

 Das questões apresentas sobre o trabalho em equipe e das atividades extraclasses, 

reporta-nos às interligações entre a educação formal e educação não formal mencionadas 

no capítulo 1 desse estudo. Ao participarem de dinâmicas em centros culturais e museus, 

por exemplo, os alunos do Projeto Autonomia Carioca têm contato com um processo de 

aprendizagem proporcionado fora do ambiente escolar. Esse fato parece representar o que 

Trilla (2008) chama de “interações funcionais” entre educação formal e não formal, isto 

é, as experiências escolares e não escolares se misturam causando efeitos para os alunos. 

Percebe-se uma relação de complementaridade, pois as atividades desenvolvidas 

complementam o que é passado em sala de aula e, ao mesmo tempo, uma relação de 

reforço e colaboração, ajudando os alunos a perceberem novos horizontes e valorizarem 

sua autoestima. Segundo Libâneo (2010, p. 39) em suas considerações sobre essas 
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interações, quando essas duas modalidades educacionais se relacionam ocorre um 

“intercâmbio entre o formal e o não formal”.  

As atividades mencionadas pelas professoras entrevistadas mostram-se nesse 

sentido trazido por Trilla (2008) e Libâneo (2010), apresentando os benefícios para os 

alunos que tem a oportunidade de apreender conhecimentos além dos muros da escola, 

tornando o processo de aprendizagem mais completo. Como bem disse a professora PRO 

15: “Eu procuro passar para eles que é importante conhecer outros lugares, outras pessoas, 

que não é só o trabalho realizado em sala de aula”. Na semana da entrevista, a turma dessa 

docente participou de atividade na escola sobre o Dia da Consciência Negra, com 

pequenas produções expostas no pátio da unidade escolar em conjunto com outras 

realizadas pelas demais turmas da unidade escolar. 

 Em relação ao trabalho de equipe, cabe resgatar algumas considerações de Gohn 

(2011a) a respeito das relações entre educação formal e não formal. Segundo a autora, 

entre os resultados esperados nas atividades desenvolvidas pela educação não formal 

estão: “a consciência e organização” na convivência em grupo, auxiliar na sua 

identificação com o meio que vive e estabelecer uma “cultura política” voltada para o 

coletivo. Além disso, segundo Gohn (2011a, p.42-43), quando atividades da educação 

não formal interagem com dinâmicas escolares, acabam gerando tipos de aprendizagem 

como a social: “[...] como falar e ouvir em público, hábitos e comportamentos de grupo 

e pessoas, como se por diante do outro, como se comportar em espaços diferenciados”. 

As atividades em equipe do Projeto Autonomia Carioca parecem apresentar 

características nesse sentindo, o que mostra trazer efeitos esperados para educação não 

formal para dento do contexto da educação formal. 

 Diante do exposto, percebe-se que no Projeto Autonomia Carioca alguns 

resultados esperados dos alunos durante o processo de aprendizagem iam além das 

questões de conteúdos de disciplinas como Matemática e Língua Portuguesa. 

Determinadas consequências se relacionavam às mudanças comportamentais, 

relacionadas à participação do aluno no meio em que vive. As tarefas em equipes, embora 

de difícil aplicação, caminham nesse sentido e sendo vistas com positividade pelas 

docentes entrevistadas na direção de uma aprendizagem mais completa e efetiva para 

esses alunos em atraso escolar.  
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4.3 A experiência de professoras da 5ª CRE no Projeto Autonomia Carioca 

 

Após essa primeira etapa da análise de conteúdo em que se procurou perceber 

como a aceleração do Projeto Autonomia Carioca acontece por meio de uma educação 

formal não convencional, o estudo passa para um segundo momento da análise, a partir 

dos dados separados nas outras categorias e subcategorias estabelecidas: “O Projeto 

Autonomia Carioca e os índices qualificadores da rede carioca”; “O Projeto Autonomia 

Carioca e seus efeitos”. Da análise dessas informações coletadas se objetivou identificar 

as experiências das docentes no projeto e como elas avaliam uma aprendizagem em 

aceleração de estudos por meio de uma educação formal não convencional. 

 A primeira questão colocada para as professoras foi sobre o conhecimento ou não 

de dois fatos: do IDEB em suas escolas em 2010 e o atual; o entendimento do que era 

uma aceleração de estudos antes de entrar para o projeto. Apenas três professoras 

disseram com precisão o índice do IDEB nas suas escolas no início do projeto e o atual. 

Outras seis docentes não mencionaram o número preciso, contudo reconheceram que 

houve uma melhora em razão do recebimento da bonificação por bater de metas – o 

140salário – na sua unidade escolar. As demais professoras não conheciam e falaram que 

se fosse necessário para pesquisa, poderiam obter os dados em suas respectivas escolas34. 

 Já em relação ao entendimento do que fosse uma aceleração de estudos, todas as 

professoras relataram que antes de entrar no projeto, não conheciam de fato como era o 

trabalho em uma turma de aceleração. Quatro docentes citaram seus trabalhos no 

supletivo noturno, chegando a pensar que no Projeto Autonomia Carioca o modo de 

trabalhar fosse semelhante. Mas na prática perceberam as diferenças. A professora PRO 

3 disse: “Não, eu não tinha a dimensão da coisa. Eu achava que... eu achava que era um 

supletivo na minha mente. Depois eu vi que era bem diferente”. Já a docente PRO 11 

explica: “Não, até então eu desconhecia. Eu sempre trabalhei com supletivo, EJA, à noite 

com adultos. Mas no município do Rio, eu não sabia que tinha esse tipo de trabalho para 

diminuir o fluxo de alunos”. Por fim a fala da professora PRO 14: “Não conhecia não. Eu 

conhecia o ensino supletivo, que eu posso dizer que é um tipo de aceleração, que coloca 

de uma forma mais sintética, todo o conteúdo”. 

                                                           
34 As metas projetadas e observadas do IDEB referente às escolas das professoras entrevistadas, entre 

2009 e 2013, encontra-se na tabela da p. 83 desse estudo. 
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 Do que foi exposto nesse item, transparece que até entrarem no Projeto Autonomia 

Carioca, não foram passadas às docentes informações mais detalhadas sobre o contexto 

político-educacional nacional e municipal que objetivou o aparecimento de um programa 

de reforço escolar nas unidades públicas do município. Retomando questões já 

mencionadas no capítulo 2, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e a Reforma 

do Estado da década de 1990 (PEREIRA, 1997), possibilitaram a abertura de mais espaço 

para um processo descentralizador, originando um crescimento no número de parcerias 

públicas com parte da sociedade civil. Essas associações objetivavam auxiliar o ente 

público na resolução de problemas no âmbito escolar. Nesse contexto, também cresceram 

o uso de ideias voltadas para uma administração gerencial em área como educação, 

trazendo conceitos como qualidade e eficiência para o cotidiano das escolas (SOUSA, 

2006; SANTOS, 2014).  

Na cidade do Rio de Janeiro, o Projeto Autonomia Carioca aponta nessa direção, 

ou seja, uma descentralização do Estado para sociedade civil na área educacional 

(MARTINS, 2001; ABREU, 2002). Em outras palavras, esse movimento 

descentralizador (MARTINS, 2001), realizado pelo município do Rio de Janeiro em 

meados de 2009 ao formar a parceria público-privada com a FRM pretendeu a melhora 

da aprendizagem de alunos em atraso escolar e ao mesmo tempo aumentar índices como 

o IDEB. Contudo, transparece que não ficou devidamente esclarecido esse contexto para 

as professoras ao serem convidadas para lecionar nas turmas do Projeto Autonomia 

Carioca. 

Assim, cabe trazer uma breve consideração de Russo e Bannell (2011), que se 

correlaciona a essa impressão relatada nos parágrafos anteriores. Em artigo sobre o 

contexto político-educacional da cidade do Rio de Janeiro no momento de implantação 

do Projeto Autonomia Carioca nas escolas da rede, os autores expõem sobre a 

participação de professores e seus órgãos de representação na formação das políticas 

públicas. Segundo Russo e Bannell (2011, p.173): 

O movimento dos professores e demais profissionais da área de 

educação e suas entidades representativas (sindicatos e associações) 

têm sido desconsiderados ou ignorados nas reformas educativas do 

município do Rio de Janeiro. A ala mais combatida desses movimentos 

e organizações tem sido caracterizada, em geral, pelos planejadores 

como “corporativa e radical”, em oposição aos “gestores escolares”, 

que seriam os verdadeiros representantes das escolas, assim com o, os 

“pais de alunos”, representando os “beneficiários” do sistema. Ambos 

com pouca independência e força de atuação para impedir ou impor 

mudanças nas reformas educacionais em andamento. 
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As próximas perguntas feitas às professoras se relacionaram à citação no 

parágrafo anterior de Russo e Bannell (2011). As docentes responderam sobre como o 

contexto escolar percebia a turma de aceleração de estudos e também suas relações com 

os responsáveis dos alunos durante o ano letivo. Em relação à percepção escolar do 

Projeto Autonomia Carioca, é interessante trazer, inicialmente, algumas falas: 

É lamentável como a escola percebe. Infelizmente, os colegas veem a 

turma como aquela turma onde eles vão depositar aqueles alunos que 

não foram bem nas turmas regulares. Por outro lado, eu sinto muita falta 

também do apoio da coordenação pedagógica da escola (PRO 1). 

Eu acho que ainda hoje, apesar desses anos todos, o projeto é visto como 

o depósito de alunos, dos alunos que não funcionam, né. Parece que 

você deposita eles lá e a gente dá um jeito. Também que tem colegas, 

que você ainda ouve aquilo “como é que você aguenta? Deus me livre! 

[...] Somos parte da escola, participamos, mas os nossos alunos não são 

discutidos por todos. Eles ficam meio que “nossos alunos” (PRO 2). 

Os outros professores acham que projeto é aluno que não presta né. Tem 

esse rótulo. E os outros professores, eles não interessam, eu vejo isso 

dia de quarta-feira, quando eu deixo minha turma com os professores 

de educação física, inglês e CEST. Toda vez que eu chego na quinta-

feira tem uma reclamação da turma, ou seja, as crianças comigo são 

uma maravilha mas dia de quarta-feira, eles se tornam crianças 

insuportáveis [...] Mas a direção dá todo apoio (PRO 4). 

Eu acho que eles ficam satisfeitos em limpar as turmas e jogar tudo para 

o projeto. Tipo assim, tudo que não deveria ser o projeto, porque o 

projeto deveria ser alunos alfabetizados, você não tem que fazer 

ninguém a ler no projeto e a gente acaba caindo nisso. Você pega aluno 

completamente analfabeto e você acaba ficando. Então, para a escola é 

um certo alívio [...] turma do projeto para o resto da escola, todo mundo 

reclama, tipo assim, aconteceu alguma coisa, com certeza foi aluno de 

projeto (PRO 6). 

Foi um processo. 2010 a 2015 foi um processo. No início, era a turma 

dos excluídos, até porque a turma foi montada dessa forma mesmo, sem 

nenhum critério. Pegaram os piores alunos de todas as turmas e toma 

de presente. Esse rótulo “projeto” é um rótulo mesmo. Projeto dos 

alunos burros, dos alunos que não aprendem, dos alunos problemáticos 

[...] Tinha esse rótulo mesmo. Aquela tarja preta [...] O olhar da direção 

mudou um pouco, mas caberia a direção fazer a inserção do projeto com 

os outros professores. A direção tem que expor mais regras, MB, idade 

e tudo, para que os professores compreendam e, se eu que sou do acelera 

não compreendo tudo e ficam lacunas. Para que esses professores 

compreendam realmente como é a formação dessa turma (PRO 12). 

 

Essas cinco falas transcritas resumem a percepção inicial das turmas de aceleração 

de estudos nas escolas das professoras entrevistadas. Uma visão de que no projeto estão 

os alunos com sérios problemas de comportamento e de conteúdo. É preciso deixar claro, 

que todas assinalam, mesmo com essa impressão negativa no princípio, aos poucos, com 

o trabalho realizado por elas em sala de aula, o contexto escolar foi percebendo a mudança 
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desses jovens, principalmente na parte comportamental. Em algumas escolas não há uma 

aceitação plena, mas um respeito ao trabalho realizado pelas docentes do Projeto 

Autonomia Carioca. 

A professora PRO 10 usou a expressão “não tenho anjos em sala”, contudo era 

visível a modificação de postura de seus alunos desde o início do projeto. A docente PRO 

9 disse que no início os alunos eram vistos como “burros “, “problemáticos”, com uma 

espécie de “tarja preta”. Atualmente, a visão mudou e é “uma turma como qualquer outra 

da escola”. A professora PRO 15 resume bem esse pensamento das docentes 

entrevistadas:  

Eles percebem uma mudança muito grande de atitudes, de 

comportamento dos alunos a partir da chegada dele na escola. Eles 

percebem a partir exatamente das atitudes dos alunos, do 

comportamento [...] a direção achou extremamente importante ver a 

evolução dos alunos em relação a esse tipo de trabalho.  

 

A participação dos pais nesse contexto também figurou entre as perguntas. Das 15 

entrevistas, apenas uma professora – atuante no projeto desde 2010 – não relatou ausência 

dos responsáveis ao longo do ano, tendo pleno apoio dos mesmos em suas atitudes em 

sala de aula. As demais docentes disseram que após praticamente um ano de projeto, não 

conheciam todos os pais de seus alunos. Muitos deles nem as reuniões marcadas pela 

própria prefeitura estiveram presentes e em outros casos o comparecimento na escola só 

ocorreu por causa de suspensão relacionado a problemas na sala de aula. Isso deixou 

claro, para as professoras, uma carência afetiva muito grande de seus alunos, que 

apresentam consequências comportamentais como indisciplina, desinteresse e 

agressividade. Transparece que algumas docentes percebem que essa “ausência” afeta 

diretamente no processo de aprendizagem desses alunos. 

 A professora PRO 5 disse: “Nas reuniões que têm de entrega de boletim ou reunião 

pedagógica, poucos aparecem... A família é muito distante, a gente percebe isso, muito 

distante”. A docente PRO 7, que leciona na mesma escola e está há apenas um ano no 

projeto reforça essa ideia: “Eles não veem, não acham importante. Então, a vida cria esses 

alunos. Não tem família não tem aquele alicerce, não”. Outras trazem mais detalhes dessa 

ausência dos responsáveis: 

 
Você acredita que tem mãe de aluno que eu só conheci esse ano? (risos) 

Mas em compensação tem umas que me ligam sempre para saber como 

o filho está. Outras que ligam para reclamar e fazer queixa. Eu sinto 

meio a “tia”, a “mãe” deles (PRO 10). 
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Ele se preocupa se eu estou na escola, ainda liga para saber se eu estou 

na escola, mas com a vida escolar dele, você vai estudar, sentar e eu 

vou ver seu caderno, vou ver se você está fazendo os trabalhos [...] A 

figura do pai, eu vejo que está muito, muito ausente, na realidade da 

família deles. Geralmente, a figura da mãe, da tia e da avó [...] Quando 

são suspensos, o responsável aparece. Mas na reunião de pais, vem 

menos que meia dúzia (PRO 11). 

Aí é difícil. A gente faz uma reunião a cada término de bimestre para 

que sejam entregues os boletins com as notas e as avaliações que são 

feitas. E a frequência nessas reuniões são baixíssimas (PRO 13). 

O contato é muito pouco, porque a gente tem muita dificuldade de 

acesso, porque os responsáveis muitas vezes não comparecem. Não 

vem assinar o boletim, não vem pegar as informações (PRO 15). 

 

 Outra questão importante questionada reside na forma com que essas docentes 

avaliam esses alunos ao longo de um ano letivo, ou seja, o modo por elas usado para 

medir a evolução da aprendizagem desse jovem nessa aceleração de estudos. As respostas 

passaram por três pontos: o interesse nas atividades, a melhora na leitura e produção de 

texto e a autonomia na realização das tarefas da Metodologia Telessala. Ficou evidente 

também, que as professoras procuram avaliar esses alunos pelo conjunto, não priorizando 

apenas o rendimento em uma prova ou trabalho em equipe. Todas as formas de avaliação 

são válidas, desde as mais tradicionais até a maneira de participar de um evento escolar. 

Em alguns casos, avaliações diárias. Elas procuram visualizar como era o aluno no início 

do projeto e como estão naquele ponto da caminhada, percebendo individualmente o 

desenvolver do processo de aprendizagem para, assim, fechar seus conceitos ao final de 

cada módulo. 

 Uma das falas que mais chamou a atenção foi da professora PRO 14, que disse: 

“De verdade. A minha avaliação é diária. No meu projeto, todo dia o aluno leva uma nota: 

10”. Essa afirmação parece mostrar que essa docente atribui notas máximas para esses 

jovens como forma de estimar o seu crescimento no processo de aprendizagem, elevando, 

mesmo que indiretamente, a autoestima dos alunos, que muitas vezes chegam ao Projeto 

Autonomia Carioca com aquele rótulo de aluno problema, isto é, indisciplinados e de 

fraco conteúdo nas disciplinas do segundo segmento. 

 Nesse ponto da análise a partir dessas novas questões apresentada, é relevante 

retomar brevemente, as considerações de Libâneo (2012) sobre o que chamou de 

“dualismo perverso da escola pública brasileira” nos últimos anos. A partir de impasses 

educacionais precisando de soluções, o autor menciona que circula pelo campo da 
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educação algumas propostas sobre quais seriam as funções da escola. Libâneo (2012) 

citou dois exemplos, brevemente: uma escola tradicional, voltada mais para os conteúdos; 

uma escola de acolhimento social, em que é direciona-se ao mínimo de aprendizagem e 

ao atendimento de questões sociais além dos muros da escola. Nesse último caso, muito 

próximo ao pensamento para as políticas educacionais sugerido por organismos 

internacionais. 

 Ao refletir sobre essas observações de Libâneo (2012), transparece, a partir das 

falas das docentes entrevistadas, que no contexto educacional carioca, a parceria público-

privada do Projeto Autonomia Carioca apresenta algumas características que aproximaria 

a escola de função de acolhimento social. Ao entrar nessa aceleração de estudos, o aluno 

é observado pelo professor mediador pedagógico não apenas no processo de 

aprendizagem de conteúdo, como também no desenvolver de atos e atitudes. Ele é visto 

em suas necessidades, algumas até médicas. Existe uma preocupação de formar esses 

jovens para novos desafios, sejam como estudantes ou trabalhadores.  Literalmente, esse 

aluno é “acolhido” por essas professoras, até pela ausência familiar. 

 Todas as professoras relataram que, ao longo do ano letivo, a maioria dos alunos 

ficou mais afetiva, mas carinhosos, vendo essa docente, algumas vezes, como uma pessoa 

da família, em que se pode confiar. Na verdade, novamente transparece que essa educação 

formal não convencional, procurou aliar uma melhora no aspecto dos conteúdos, como 

também no aspecto comportamental. Há um acolhimento desse aluno, não com o intuito 

apenas de fazê-lo entender as quatro operações matemáticas ou ser bom na leitura e 

interpretação de texto – que em nenhum momento citado como menos importante pelas 

professoras entrevistadas. O olhar para o aluno também foi pela sua carência social, como 

forma de completar seu processo de aprendizagem.  

É válido mencionar que ao serem perguntadas sobre esse aluno após o fim do 

projeto, as respostas das docentes foram por caminhos positivos na maioria dos casos, 

focando principalmente na questão da afetividade e mudança comportamental. Alguns 

alunos mantêm contato com eles via internet até o momento. As professoras PRO 5 e 

PRO 12 fizeram aos seguintes comentários nesse sentido: 

Olha, isso assim é impagável. É afetividade total. Assim como a gente 

compra o meu aluno, eles compram o meu professor. [...] Então, essa 

questão da afetividade é sim e a gente começa a ver eles com outros 

olhos. Tudo bem, eles são levadíssimos, todo mundo sabe. Aí quando 

eu falo, “fulano é levado, mas eu gosto tanto dele. [...] Eu acho muito 

positivo, muito, melhoraram muito. E eu consigo visualizar, como é 
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uma turma reduzida, eu consigo visualizar o caminho de cada um. [...] 

Mas no geral, um já aprende a conviver com o outro. Aquele que é 

muito chato, aquele que é mais bobinho (PRO 5). 

São reprovados, então essa coisa do ginásio assim eles ficam meio 

largados. Essa acolhida de uma professora só, eles preferem, engraçado 

é mais uma possibilidade de um adulto que se importa com ele. E eles 

ficam mesmo mais unidos. [...] São mais amigos, tem mais intimidade. 

O problema de toda a minha turma é a imaturidade, eles são imaturos e 

aquela coisa às vezes, da agitação fora de hora, está mais associado à 

idade mesmo, justamente porque eles estão muito unidos, muito amigos 

(PRO 12). 

 

 Por fim, a análise traz as impressões das professoras sobre sua experiência no 

Projeto Autonomia Carioca. Todos os relatos foram positivos, alguns destacando o 

crescimento profissional por lecionarem nessa aceleração de estudos. A professora (PRO 

4) destacou a maior carga de trabalho que tiveram após assumirem a turma do projeto. Já 

a docente PRO 8 disse sobre passar a ser mais paciente com os alunos e a lidar com 

disciplinas além de sua formação acadêmica. Segundo a PRO 11, “o aluno mesmo com 

as dificuldades deles, ele tem potencial, depende da maneira como isso é trabalhado em 

sala de aula, da atenção que se dá a ele, da socialização dele com os outros”. A seguir, 

algumas falas sobre essas experiências: 

Olha, está sendo uma experiência muito positiva, porque antes de eu 

pegar a primeira turma do projeto, o que aconteceu: eu estava dando 

aulas em turmas regulares até que chegou um ano que eu peguei duas 

turmas da mesma série, sendo uma turma muito boa e a outra turma, os 

alunos não sabiam nem copiar a matéria do quadro (PRO 1). 

[...] Meu medo agora é o que vai ser de mim quando eu voltar para o 

regular, eu estou muito preocupada com isso. Eu não sei como eu vou 

lidar, quando ocorrer essa volta [...] quando a gente vai para projeto, a 

gente tem medo como vai ser. Meu medo agora é esse movimento 

contrário (PRO 2). 

Quando eu recebi esse convite, eu achei que era uma oportunidade de 

eu tentar, olha só, não é soberba da minha parte, mas eu achei que era 

uma oportunidade de eu fazer uma diferençazinha, na vida de alguns 

alunos e eu acho, que graças a Deus, eu estou conseguindo fazer. 

Receber um abraço no final da formatura, agradecendo por tudo que 

você e você nem sabe direito aquilo que você fez (PRO 5). 

Olha, só são duas professoras diferentes: antes e depois do projeto. 

Porque você já estava cansada daquela sala de aula, falei, a gente fica 

invisível na sala de aula na turma regular [...] depois de tantos anos, mas 

de vinte anos de matemática, eu tive de arrumar outra maneira de 

ensinar a matemática, não aquela da sala de aula. A gente cresce, é um 

crescimento que todo ano a gente cresce um pouquinho. Vai crescendo 

junto com eles. Aprende o tempo todo, com certeza (PRO 6). 
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Eu me sinto mais segura do que sentia no passado... uma turma nunca 

é igual a outra... a gente nunca vai chegar em uma zona de conforto... 

cada dia é um dia diferente... aprendizagens diferentes... não tenho 

dúvida alguma, de que aprendi muito com eles [...] você fica mais 

próxima, você escuta o outro... você muda quando pessoa com essa 

experiência [...] nem tudo é perfeito, pois tem coisa que está lá na teoria 

e você não consegue fazer na prática... mas você ganha uma certa 

flexibilidade para conseguir alcançar o se objetivo: fazer com eles 

avancem (PRO 9). 

O projeto realmente mudou a minha vida. A minha maneira de pensar 

o meu ensinar. Eu consegui perceber também o quanto a gente 

influencia a vida de um aluno, o quanto tem coisas que às vezes passam 

despercebidas para gente, mas para eles não (PRO 10). 

Uma experiência muito rica. Depois quando a gente se acostuma, eu 

fico pensando se eu tiver de deixar de trabalhar com projeto eu já fico 

angustiada. É totalmente diferente de trabalhar com uma turma regular. 

Eu acho que projeto você faz um trabalho assim como se fosse de pai e 

mãe [...] Então, me enriqueceu nesse sentido, em ter a sensibilidade que 

o aluno mesmo com as dificuldades deles, ele tem potencial, depende 

da maneira como isso é trabalhado em sala de aula, da atenção que se 

dá a ele, da socialização dele com os outros (PRO 11). 

Enquanto professora e enquanto pessoa, foi sensacional. Por quê? Eu 

sempre fui uma pessoa muito seca e uma profissional muito rígida. Eu 

ainda vinha com aquele ranço de como eu aprendi. E no projeto como 

a gente convive mais com aquele aluno, aquele grupo de alunos [...] a 

gente fica muito com o olhar a ferro e a fogo, que nós todos somos seres 

humanos e eu era muito assim [...] Hoje, eu compreendo que é uma fase, 

essa agitação, essa necessidade de autoafirmação [...] o projeto me 

ajudou muito nesse sentido humano, até com as outras turmas regulares 

e na questão profissional, eu também me aproximei mais do aluno. Não 

adianta você dizer que o aluno não quer nada, mas eles não querem nada 

por quê? E você vê que quando chega com uma coisa diferente, o aluno 

participa [...] O projeto me ajudou a aprender a trazer o aluno para gente 

primeiro para depois fazer o que realmente precisamos naquele 

momento (PRO 12). 

Eu amo, eu acho desumano tirar esse projeto e colocar essas crianças 

no ensino normal, é desumano. Eu avalio o projeto extremamente 

importante; eu avalio, na minha experiência, um aprendizado incrível. 

Foi nobre. Foi muito importante até como crescimento da minha pessoa 

com relação ao outro. A entender o mundo melhor. É muito fácil 

criticar, mas entender a coisa na essência, porque está acontecendo 

aquilo. Eu não tinha essa experiência toda. Eu já sabia que tinha esse 

sofrimento todo, mas não sabia disso. Então, entender, estar no dia a 

dia, me fez torna-me outra pessoa. Eu sou outra pessoa e vou dizer uma 

coisa, eu sou muito feliz, por causa disso. Eu, realmente, amo esse 

projeto, ele me construiu, ele me reconstruiu. Eu já tinha a minha 

profissão, mas ele me fez diferente. Nem que eu volte a um curso 

normal, eu não volto da forma que estava que já não era normal, mas 

eu volto com mais bagagem para saber trabalhar melhor com as crianças 

(PRO 14). 

Um grande desafio. A princípio, esse desafio me fez entrar em pânico, 

fiquei desesperada, porque eram só 50 minutos em cada turma e 
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beijinhos e ir embora. Com a turma do projeto, você tem que ficar 4 

horas, 4:30 horas, com aquelas mesmas pessoas [...] em todas as 

reuniões que estou onde têm outros professores, até mesmo aqui na 

escola, eu digo que cada professor, de qualquer disciplina, devia um dia 

na sua vida passar por uma turma de projeto. Pelo menos algum 

momento, passar por uma turma de projeto, para que ele possa ter noção 

da dificuldade que esses alunos têm e a dificuldade que o professor tem 

de remover essa pedra, polir essa pedra, lapidar e esse cristal poder 

brilhar (PRO 15). 

  

 A docente PRO 13, inicialmente, foi professora de CEST – disciplina lecionada 

às quartas-feiras por um professor do segundo segmento – antes de atuar como professora 

mediadora do Projeto Autonomia Carioca, ou seja, desde 2010, ela trabalhava com as 

turmas do projeto em atividades de reforço as atividades da Metodologia Telessala 

desenvolvidas ao longo da semana. É interessante trazer sua fala, pois a docente relata 

que só teve o real entendimento sobre as dinâmicas diárias desses alunos, como o trabalho 

de equipe, após ser essa professora que passa os vídeos do Telecurso.  

A professora de CEST tem uma visão muito parcial da turma, porque 

ela não está engajada no projeto com os outros estão. Eu acho que meu 

trabalho com eles como professora de CEST deixou a desejar, na 

proposta do projeto, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho 

hoje, como é o caso das equipes. Nos anos que eu trabalhei como 

professora de CEST em momento algum eu solicitei as equipes, por 

pura falta de conhecimento. 

 

 Mesmo trabalhando com a turma do projeto, a formação continuada dada pela 

SME/RJ e FRM não foi direcionada a esses professores atuantes nas quartas-feiras, o que 

levou a situações como as mencionadas pelas docentes. Percebe-se a necessidade da 

extensão dessa formação para todos os professores envolvidos nessa aceleração de 

estudos e até um maior esclarecimento do contexto escolar sobre as dinâmicas diferencias 

que são desenvolvidas por esses alunos em atraso escolar. 

 Pelas falas apresentadas até esse momento, demonstra-se que, segundo as 

professoras entrevistadas, essa educação formal não convencional proporcionada pelo 

Projeto Autonomia Carioca, não só levou benefícios para os alunos no seu processo de 

aprendizagem, como também para cada uma delas, responsáveis pela aplicação da 

Metodologia Telessala. Ao longo das entrevistas, percebeu-se que todas elas enfrentaram 

vários desafios ao lecionarem no projeto, como ausência dos responsáveis, a mudança no 

comportamento dos alunos mais indisciplinados da escola e realizar atividade em 

disciplinas em que não eram especialistas. De certa forma, esse fato não foi visto como 

um fator de desanimo, mas sim um “desafio” a ser vencido e que ao final resultou em um 
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novo olhar para os alunos, mesmo os das turmas regulares, uma nova visão no modo de 

dar suas aulas. 

 Por fim, para algumas docentes foi perguntado sobre como se percebiam em 

relação à atuação dentro da Metodologia Teleessala: professora mediadora de atividades 

ou professora generalista. Vale relembrar, que de acordo com a dinâmica telessala, o 

professor responsável em passar os vídeos do Telecurso 2000 desempenha o papel de 

mediador pedagógico, pois por meio de sua intervenção, os alunos vão adquirindo 

autonomia, sendo capazes de resolver sozinhos os problemas e os desafios passados nas 

aulas de cada disciplina. Na verdade, esse professor não lecionaria todas as disciplinas e 

sim faria a mediação de atividades em cada uma delas (FUNDAÇÃO ROBERTO 

MARINHO, 2010/2013). Contudo, nem sempre esse papel docente é visto dessa forma, 

até porque nem sempre os vídeos são adequados aos jovens do projeto – como já 

mencionado nesse capítulo – o que exige do professor explicações além das teleaulas 

sobre o conteúdo apresentado, mesmo não sendo sua disciplina de formação. 

 A maioria das professoras respondeu que se percebe como professora mediadora 

e generalista ao mesmo tempo, em razão das funções diversas que realizam diariamente 

com a turma, não só relacionadas a conteúdos como também a parte psicológica e 

comportamental dos jovens do projeto. A docente PRO 5 disse: “Eu acho que até um 

pouco do dois... A gente é um pouco de psicóloga, a gente é um pouco mediadora, a gente 

é um pouco mãe, confidente. Eu acho que é um pouquinho de tudo”. Já professora PRO 

9 comentou: “Olha eu acho que dependendo da situação, você pode ser generalista ou 

mediador [...] Penso que é mais generalista, pois trabalha muito com conteúdo, mas 

precisa mostrar também os caminhos. Não fica presa a um conteúdo”. 

 Contudo, duas expõem claramente que consideram generalistas até pelo fato de 

terem que complementar os conteúdos dos vídeos do Telecurso 2000 em disciplinas fora 

da sua formação acadêmica.  

É claro, somos professores generalistas [...] Porém, é aquilo, eu não sou 

da área de matemática, mas quando percebo que um aluno tem 

dificuldade em matemática, eu procuro sanar essa dificuldade. Eu não 

conseguindo, eu busco ajuda com os colegas da área específica. Eu acho 

que nessa questão, a aprendizagem do aluno ganha muito, né. É um 

espaço que ele pode ter justamente esse apoio (PRO 1). 

Eu sou uma professora generalista, não sou mediadora, sou generalista 

mesmo, porque se eu vejo que aquele vídeo não está interessante para 

meu aluno, muito difícil, que eu vejo que meus alunos não terão 
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capacidade de assimilar aí eu entro na sala e dou a aula do jeito que vou 

atingir o conhecimento do meu aluno (PRO 4). 

 

Independentemente de se considerarem professoras mediadoras ou professoras 

generalistas, os relatos das experiências dessas docentes trazidos e analisados nessa parte 

do estudo mostram que nas atividades do Projeto Autonomia Carioca, o professor deve 

não só estar atento na aprendizagem dos conteúdos dos seus alunos, como também à sua 

melhora nos aspectos comportamental e psicológico. As escolas aparentam reconhecer e 

valorizar o trabalho dessas docentes, embora, em alguns casos, não percebam que essa 

educação formal não convencional seja o melhor caminho para alunos em defasagem 

idade/série na rede carioca. Para as professoras entrevistadas, a experiência no projeto foi 

enriquecedora na sua trajetória como docente, abrindo novos olhares para situações até 

aquele momento não pensadas em turmas regulares. Apesar de impasses e contratempos 

ao longo do ano letivo na metodologia, a aprendizagem por meio de uma educação formal 

não convencional oferecida pelo Projeto Autonomia Carioca foi descrita como 

positivamente pelas docentes entrevistadas nesse estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo de quatro capítulos, esse estudo trouxe reflexões teóricas, dados e 

análises relacionadas à parceria público-privada do Projeto Autonomia Carioca. Ele é um 

programa de reforço escolar destinado aos alunos defasados idade/série matriculados no 

60, 70 e 80 anos do ensino fundamental das escolas públicas municipais do Rio de Janeiro. 

Em 2010, segundo a SME/RJ, o Projeto Autonomia Carioca e outros programas de 

reforço escolar ajudariam a rede a conseguir um “salto de qualidade” na educação. Das 

informações e considerações feitas sobre esse projeto, foi possível estabelecer três 

assertivas que partiram do objetivo principal desse estudo que foi analisar a parceria 

público-privada do Projeto Autonomia Carioca, de 2010 a 2014, à luz dos documentos 

oficiais e da visão de professores da 5ª CRE. 

A primeira é: “O Projeto Autonomia Carioca auxiliou na resolução de problemas”. 

Ela foi pensada a partir da análise documental que objetivou especificamente constatar as 

consequências do Projeto Autonomia Carioca nos índices qualificadores da rede pública 

municipal do Rio de Janeiro, a partir da ideia do “novo gerencialismo” na educação. No 

momento em que essa aceleração de estudos teve início na rede – ano de 2010 – pretendia-

se atender alunos defasados idade/série, ajudando no seu processo de aprendizagem. A 

SME/RJ escolheu o caminho da descentralização no sentindo de diminuir a diferença 

entre idade do aluno e a série em que estava matriculado. Então, formou-se a parceira 

com a FRM que trouxe à rede pública municipal carioca a Metodologia Telessala como 

meio de atender essa demanda de alunos. Naquele momento, a FRM realizava acelerações 

de estudos pelo país e no próprio estado do Rio de Janeiro – o Projeto Autonomia – 

semelhantes ao Projeto Autonomia Carioca. 



130 
 

 Ao participarem do projeto, esses alunos, com dificuldades principalmente em 

Matemática e Língua Portuguesa, não mais participavam da Prova Brasil e a Prova Rio, 

avaliações usadas como um dos pontos para estabelecer o IDEB e o IDE-Rio, 

respectivamente. Dessa forma, a SME/RJ, depois do início dessa aceleração de estudos, 

retirou de tais provas, estudantes do segundo segmento que poderiam não apresentar bons 

resultados, até porque elas versavam sobre conteúdos matemáticos e linguísticos.  

 Assim, pela visão oficial, o Projeto Autonomia Carioca lançou um olhar para as 

dificuldades e necessidades de alunos em atraso escolar, defasados idade/série. 

Estudantes que por meio de uma metodologia diferenciada e do empenho de professores, 

puderam concluir o ensino fundamental garantindo uma efetiva aprendizagem. Ao 

mesmo tempo, esse projeto contribuiu para elevar índices qualificadores da rede como o 

IDEB e IDE-Rio, os quais aumentaram após a implantação na rede dos programas de 

reforço escolar, entre eles o Projeto Autonomia Carioca. Á luz dos documentos oficiais, 

a parceria público-privada entre SME/RJ e FRM mostrou sinais positivos tanto em 

números quantitativos da rede como em relação à melhora na aprendizagem dos jovens 

inseridos no projeto. 

 Uma segunda assertiva é: “O Projeto Autonomia Carioca apresenta problemas”. 

Ela tem por fundamento a análise de conteúdo, em que o estudo procurou compreender 

como o Projeto Autonomia Carioca vem proporcionando uma aprendizagem para alunos 

em defasagem idade/série por meio de uma educação formal não convencional e também 

a verificar a avaliação docente dessa aprendizagem. Essa assertiva pode parecer 

contraditória em comparação com a primeira apresentada. Contudo, ela foi pensada a 

partir da experiência em sala de aula das docentes entrevistadas nesse estudo.  

Nos relatos aparecem questões que vão além dos documentos oficiais. No seu dia 

a dia, esse projeto trouxe para as escolas públicas municipais do Rio de Janeiro, uma nova 

metodologia para trabalhar com alunos defasados idade/série. O fato de ter vídeos como 

o ponto central para desenvolver o processo de aprendizagem, não era algo comum em 

uma turma regular. Essa aceleração de estudos por meio da Metodologia Telessala acabou 

apresentando características de uma educação formal não convencional, conceito 

considerado por Libâneo (2010) em seus estudos sobre modalidades educacionais. O 

projeto acontece no ambiente escolar, há uma intencionalidade na ação educativa, 

contudo o modo com que o processo de aprendizagem acontece não é o comumente é 

aplicado em outras turmas da escola. 
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 Todavia, à medida que novas turmas foram criadas no decorrer de cinco anos de 

projeto – de 2010 a 2014 – alguns impasses e desafios foram surgindo no trabalho dos 

docentes, professores mediadores pedagógicos, segundo a Metodologia Telessala. Os 

vídeos do Telecurso 2000 se mostraram distantes da realidade dos jovens do projeto em 

algumas disciplinas. As formações continuadas para os professores, dadas pela FRM e a 

SME/RJ conjuntamente, diminuíram a carga horária com o passar dos anos e as melhores 

“trocas docentes” parecem ter ficado restritas as reuniões em suas CREs às 4ªs feiras. O 

contexto escolar nem sempre percebeu positivamente o Projeto Autonomia Carioca, 

transparecendo que em alguns momentos faltou até um real esclarecimento dos docentes 

não participantes do projeto sobre a Metodologia Telessala e seus caminhos para atingir 

uma efetiva aprendizagem de alunos defasados idade/série.  

 Além dessas questões apresentadas, outro fato é relevante. Os alunos do projeto 

não participarem da Prova Brasil e da Prova Rio, avaliações usadas para formação do 

IDEB e do IDE-Rio, respectivamente. Os índices sofrem elevação entre 2010 e 2014, mas 

não incorporam esses alunos. Dessa forma, a rede pública municipal carioca, em uma 

perspectiva gerencialista, mostra-se atendendo ao “salto de qualidade” pretendido desde 

o Planejamento Estratégico de 2009. Contudo não cria mecanismo em larga escala para 

perceber se os alunos em atraso escolar estão conseguindo desenvolver seu processo de 

aprendizagem usando a Metodologia Telessala e concluindo com qualidade o ensino 

fundamental. 

Nesse caminho de impasses e desafios, percebe-se que o caminhar positivo da 

turma do Projeto Autonomia Carioca dependa muito do esforço do professor mediador 

pedagógico que não só ajuda no entendimento de conteúdos de Matemática, Língua 

Portuguesa, História, entre outros, como também no suprir de carências familiares e o 

desinteresse pelos estudos dos jovens do projeto. No seu trabalho semanal, esse docente 

desempenha múltiplas funções e deve ter um olhar apurado às deficiências dos estudantes. 

Por essa razão, alguns acabam sentindo-se como mediador pedagógico e generalista ao 

mesmo tempo. A experiência no magistério e o empenho em tudo que realizam parecem 

ser os pontos chaves no trabalho do professor, para um caminho positivo e de efetiva 

aprendizagem dos alunos do projeto. 

 Por fim, a última assertiva é: “O Projeto Autonomia Carioca abre caminhos”, 

pensada a partir da análise documental e de conteúdo. E por que o projeto teria essa função 

na rede pública carioca? Devemos primeiramente pensar no contexto político-
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educacional em que esse projeto está inserido. A parceria público-privada entre a SME/RJ 

e a FRM que formou o Projeto Autonomia Carioca em 2010 e iniciou uma aceleração de 

estudos para alunos em atraso escolar é semelhante a outras realizadas pelo país nos 

últimos 10 anos. Ela aponta na direção da descentralização nas políticas educacionais que 

tiveram maior abertura nesse sentido depois da CRFB e da Reforma do Estado da década 

de 1990.  

 Nos últimos anos, não só cresceram o número de parcerias entre Estado e 

organizações do Terceiro Setor, como também a quantidade de críticas a essas parcerias. 

Autores trazidos nesse estudo como Montaño (2002, 2005, 2012) e Peroni (2006, 2008, 

2012, 2013, 2015a, 2015b), em suas considerações e reflexões sobre o tema, levantam a 

questão de que esse movimento das parcerias não ocorre por conta de uma crise do 

Estado, mas sim do próprio sistema capitalista. Fato que no campo social, como a 

educação não representaria positividade. Por outro lado, essas novas formas de 

associação, algumas delas levantadas por Gohn (2011a, 2014), acabam abrindo novas 

oportunidades aos jovens em idade escolar, trazendo experiências da educação não formal 

para vivências diárias da educação formal. 

 Mas qual a relação dessas breves considerações à última assertiva mencionada? 

Na prática, independentemente das críticas que possa receber em razão de acontecer por 

meio de uma parceria público-privada, o Projeto Autonomia Carioca direcionou o olhar 

nas escolas públicas municipais da cidade do Rio de Janeiro para alunos com sérias 

deficiências no processo de aprendizagem que estavam inseridos em turmas regulares 

pela rede. Mesmo que indiretamente, se percebeu o elevado número de jovens em situação 

de fracasso escolar, com reprovações em séries com o 70 e 80 anos, levando alguns para 

uma defasagem de dois anos em relação à série em que estava matriculado. 

 O Projeto Autonomia Carioca leva a reflexão da necessidade de buscar novas 

formas de desenvolver o processo de aprendizagem desses alunos na escola, garantindo 

a muitos jovens carentes uma educação efetiva e de qualidade. É preciso um olhar 

diferenciado para os estudantes, que por meio das metodologias tradicionais não 

conseguem obter bons resultados em disciplinas com Matemática e Língua Portuguesa. 

A aceleração de estudos é um caminho intermediário para corrigir essa lacuna, que 

procura resolver os efeitos desse impasse, mas não atinge as causas, não podendo ser uma 

solução eterna.  
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 O Projeto Autonomia Carioca abre caminhos que devem e podem ser seguidos em 

turmas regulares. Turmas formadas com menos alunos; escolas com equipamentos 

eletrônicos disponíveis de modo fácil em todas as salas; atividade extraclasse interagindo 

educação formal e não formal em favor de um completo processo de aprendizagem; 

professores com mais tempo em suas turmas para observar as reais dificuldades de seus 

alunos. Enfim, caminhos abertos para reflexão e, quem sabe, de tomadas de novas 

direções nos programas de educacionais inseridos na política pública educacional 

municipal do Rio de Janeiro. 

Por fim, nesses caminhos de reflexão abertos pelo Projeto Autonomia Carioca, é 

necessário perceber que o “salto de qualidade” na educação da rede pública municipal 

carioca não deve acontecer apenas em números, convertidos em índices como o IDEB e 

o IDE-Rio. É fato, que mesmo de modo indireto, esse projeto e outros programas de 

reforço proporcionaram dados positivos nesse sentido como foi apresentado na análise 

documental desse estudo. Contudo, pensar em qualidade na educação dessa forma em 

uma aceleração de estudos gera limitações nas possibilidades que esse conceito pode 

apresentar quando usado nesse campo. A elevação de índices a partir de projetos como o 

Autonomia Carioca, não pode ser sinônimo de melhora na qualidade da aprendizagem de 

alunos em atraso escolar. 

 Na verdade, garantir um processo de aprendizagem efetivo, um salto na qualidade 

da educação de jovens em atraso escolar é assegurar que cada um deles seja capaz de 

apreender conteúdos de disciplinas como, Matemática, Língua Portuguesa e também 

entender seu papel como cidadão participante do grupo em que vive. Um jovem que possa 

exercer sua cidadania, reflexivo sobre a sociedade em que vive e apto a resolver situações 

diárias relacionada às diversas áreas do conhecimento. Nesse processo, o professor do 

projeto precisa do apoio e incentivo no seu trabalho diário, que aliado ao seu empenho e 

dedicação, ajudará os alunos nesse caminhar. O Projeto Autonomia Carioca abre 

caminhos para perceber a necessidade de olhar deficiência de alunos em uma rede tão 

ampla como a da cidade do Rio de Janeiro e de que buscar qualidade no processo de 

aprendizagem nem sempre é tarefa fácil, mas que deve ser um caminho sempre pensado 

como viável mesmo que seja em uma aceleração de estudos. 
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Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. Caderno de Metodologia. Equipe Autonomia Carioca, Rio de Janeiro, 

2010/2013. 
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ANEXO C 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 
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ANEXO D 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

I) Projeto Autonomia Carioca e a Educação Formal Não Convencional 

1) O que você já conhecia da metodologia do Telecurso 2000, até ser professora do 

Projeto Autonomia Carioca? 

2) Ao realizar a capacitação para trabalhar no Projeto Autonomia Carioca, o que foi 

acrescentado ao seu conhecimento sobre a metodologia Telessala? 

3)  A partir das informações que você recebeu e do que vem realizado com a sua turma 

semanalmente, quais as diferenças percebidas entre a forma de aprendizagem no Projeto 

Autonomia Carioca e aprendizagem de uma turma regular? 

4) De que forma você entende uma aprendizagem por meio de aceleração de estudos a 

qual é fundamentada em uma metodologia que usa vídeos para levar ao conhecimento do 

aluno os conteúdos básicos do ensino fundamental? 
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II) O Projeto Autonomia Carioca e os alunos em defasagem idade/série 

1) Qual o perfil dos alunos em defasagem idade/série que sua turma possui? Que 

dificuldades eles apresentaram no início do projeto? 

2) Como esses alunos receberam esse novo modo de aula a partir de vídeos do Telecurso 

2000? 

3) Como os alunos se comportam durante as atividades em equipe? Esse trabalho tem 

sido positivo para o processo de aprendizagem? 

4) Que atividades extraclasse os alunos da sua turma costumam participar? Eles estão 

integrados aos demais projetos da escola? 

5) Em qual ou quais disciplinas você percebe uma maior dificuldade de aprendizagem 

desse alunos? 

 

III) O Projeto Autonomia Carioca e os índices qualificadores da rede carioca 

1) Você sabia o que era uma aceleração de estudos antes de lecionar no projeto? 

2) A partir de que ano, sua escola passou a ter o projeto? Você sabe informar qual era o 

índice do IDEB nesse ano no segundo segmento? E atualmente, você sabe? 

3) O que você considera mais relevante para avaliar o processo de aprendizagem dos seus 

alunos ao longo do ano? 

4) Você troca informações sobre rendimento e avaliação da turma do projeto com 

professores que lecionam em turmas do oitavo e nono ano da sua escola? Em caso 

afirmativo, essa troca ajuda no planejamento de suas atividades com a turma do projeto? 

5) Como sua escola vem percebem e entendo uma turma de aceleração de estudos? 

6) Em centros de estudos e no conselho de classe, como você observa que os demais 

professores da escola entendem e percebem uma turma de aceleração de estudos? 

 

IV) O Projeto Autonomia Carioca e seus efeitos 

1) Você busca informações sobre outras turmas do projeto em redes educativas ou sites 

na internet? Você costuma trocar informações com outros professores? 

2) Que tipo de contato você tem com a família dos alunos do projeto? 

3) Você consegue perceber que esses alunos passaram a ver a escola diferente após o 

projeto? Por quê? 

4) Você mantém contato com os egressos? 

5) Você percebe modificações na aprendizagem e no comportamento dos alunos ao longo 

das avaliações? 

6) Como você avalia sua experiência no Projeto Autonomia Carioca? 

ANEXO E 

AUTORIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 
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ANEXO F 

TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO 

 



153 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
Nome: 

______________________________________________________________________ 

 

Sexo: Masculino (    ) Feminino (    )  

Data Nascimento: _______________________________________________________ 

 

Endereço:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Bairro:________________________________________________________________

Cidade:_______________________________________________________________

Telefone:______________________________________________________________ 

Email:________________________________________________________________ 

 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: Projeto Autonomia Carioca (2010 – 2014) 

 

Subárea de Investigação: Ciências Humanas - Educação 

 

Pesquisadora responsável:  

Elaine Rodrigues de Ávila - UNESA (Universidade Estácio de Sá) 

 

Endereço:______________________________________________________________ 

Telefone:______________________________________________________________ 

Email:________________________________________________________________ 

 

Avaliação do risco da pesquisa: 

( x ) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior 

Objetivos e Justificativa:  

 O objetivo do estudo é analisar o funcionamento e os reais impactos na 

aprendizagem dos alunos participantes do Projeto Autonomia Carioca, uma aceleração de 

estudos, realizada nas escolas públicas municipais da cidade do Rio de Janeiro, por meio 

de uma parceria público-privada. Esse Projeto será analisado entre os anos de 2010 e 

2014. Esse tipo de parceria é um campo de estudos na área educacional pouco explorado 

nas suas potencialidades e no caso do Projeto Autonomia Carioca existem poucos 

trabalhos acadêmicos a respeito.  

.  

Procedimentos:  

 Serão realizados dois procedimentos na coleta de dados. O primeiro, entrevistas 

semiestruturadas com professores que atuaram no Projeto Autonomia Carioca entre os 

anos de 2010 e 2014, em uma das Coordenadorias Regionais de Educação da cidade do 

Rio de Janeiro. Caso seja autorizada, a entrevista será gravada pela pesquisadora 

responsável. O segundo, observação participativa em algumas turmas do mesmo projeto. 

 

Riscos e inconveniências:  
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 As entrevistas e a observação participativa não apresentam riscos aos seus 

participantes ou inconvenientes. Apenas pode ocorrer uma possível timidez do professor 

entrevistado, em razão da entrevista ser gravada e no caso da observação participativa, 

uma timidez inicial dos alunos da turma em razão de ser um elemento novo em sala de 

aula. 

 

 

Potenciais benefícios:  

 O estudo busca contribuir para um melhor entendimento de uma forma de 

aceleração de estudos e seus reais impactos na aprendizagem dos alunos e na melhoria do 

fluxo escolar em uma rede pública municipal. 

Informações Adicionais 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em 

horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. 

Do mesmo modo não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. 

Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

      Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “O Projeto Autonomia Carioca (2010- 

2014)”. Os propósitos dessa pesquisa são claros. Do mesmo modo estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confiabilidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, 

sabendo que poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante do 

mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

     Este termo será assinado em 2 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da 

pesquisa, outra para o responsável pela pesquisa. 

 

    Rio de Janeiro ______, _______________ de ___________. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Pesquisa 

 

 

 

 

ANEXO G 

 

TAREFAS DAS EQUIPES 

 

1) SOCIALIZAÇÃO (Aprender a conviver) 

*Função básica: integração do grupo. 

mailto:cep.unesa@estacio.br
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 * Ações: Atividade Integradora; 

      Atividades educativas e culturais; 

                           Aniversários; 

                           Cuidado e interesses pelos companheiros. 

 

2) COORDENAÇÃO (Aprender a fazer) 

 * Função Básica: Orientar a organização do trabalho. 

 * Ações: Organização dos grupos; 

                 Administração do ambiente e do tempo; 

                            Solução de problemas. 

 

3) SÍNTESE (Aprender a aprender) 

 * Função Básica: registro das atividades. 

 * Ações: Registro de vivências realizadas em sala; 

                Registro das aprendizagens; 

                Repasse para os alunos. 

 

4) AVALIAÇÃO (Aprender a ser) 

 * Função básica: Analisar, avaliação do processo. 

 * Ações: Avalia a participação; 

                Observa o crescimento e a produtividade; 

                Aponta as conquistas e os desafios. 

 

Sentimentos Presentes no Funcionamento das Equipes 

 

Felicidade, segurança, autoestima, solidariedade, união, amizade, respeito, 

companheirismo, harmonia, bem-estar inclusão, identidade, enriquecimento, satisfação e 

capacidade. 

 
Fonte: Fundação Roberto Marinho (Equipe Autonomia Carioca) 
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