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RESUMO

A aceleração de estudos para alunos em atraso escolar é prevista na Lei de Diretrizes e Base da Educação, como uma possibilidade para que 
estudantes com idade acima do que é recomendado legalmente para determinada série na Educação Básica, corrigissem sua distorção 
idade/série. Desde do final dos anos de 1990, alguns estados e municípios brasileiros implementaram as acelerações nas suas redes por parcerias 
com organizações do Terceiro Setor. Um direcionamento governamental inserido em um contexto de reformas administrativas, voltados para 
conceitos gerenciais nas políticas públicas sociais, entre elas a educacional. Essas novas associações essas organizações no Brasil e em outros 
países têm originado discussões e reflexões entre autores no campo das políticas educacionais, visando analisar as novas relações entre o público 
e o privado na educação brasileira e mundial e suas implicações para o ensino público, como os estudos de Vera Peroni e Stephen Ball. Diante 
desse contexto político-educacional, aconteceu a aceleração de estudos, chamada Projeto Autonomia Carioca (PAC), nas escolas públicas 
municipais da cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 2010 e 2015. Ele foi uma associação entre a Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ) 
e a Fundação Roberto Marinho (FRM) e trouxe a Metodologia Telessala como forma de corrigir a distorção idade/série de alunos matriculados no 
segundo segmento do Ensino Fundamental dessa rede pública de ensino. Com uma dinâmica diferenciada e turmas com até 30 alunos, 
envolvendo, por exemplo, caderno memorial, trabalho em equipes, vídeos do Telecurso 2000 e docentes da própria rede carioca como 
mediadores pedagógicos, o PAC possibilitou a diversos estudantes a conclusão dessa etapa da educação básica e, segundo dados da SME/RJ, o 
projeto auxiliou na melhoria dos índices qualificadores de rede. Objetivando analisar essa parceria público-privada e, ao mesmo tempo, contribuir 
para as reflexões sobre as novas relações entre o público e privado na educação brasileira, realizou-se um estudo acadêmico de mestrado, entre 
os anos de 2014 e 2016, sobre o PAC. Uma das questões apresentadas foi analisar qual a visão de docentes atuantes no PAC da parceria. Assim, 
fez-se entrevistas semiestruturadas com quinze docentes vinculados a 5ª Coordenadoria Regional de Educação da SME/RJ. Dos dados obtidos, 
ocorreu uma análise de conteúdo temática a partir das considerações de Egberto Turato. A análise tomou como referência teórica os conceitos 
de: Educação Formal Não Convencional, Gerencialismo e Interações Funcionais, à luz dos autores Jaume Trilla, José Libâneo, Maria Gohn, Stephen 
Ball e Vera Peroni. Depois de uma leitura flutuante do material, os dados foram separados em unidades de registros, com questões como à 
Metodologia Telessala, às atividades em equipe e extraclasse, ao IDEB e à relação vídeo/conteúdo. Logo após, divididos em quatro categorias, 
entre elas: PAC e a Educação Formal Não Convencional; PAC e o Índices Qualificadores de Rede. Entre os resultados, destaca-se: 1) o PAC 
proporcionou um processo de aprendizagem diferente para alunos e professores, dentro da escola, unindo elementos da educação formal e da 
educação não formal, dialogando com o conceito de Educação Formal Não Convencional mencionado por Libâneo em estudos sobre o conceito 
amplo de educação; 2) Pouca ou nenhuma preocupação dos docentes com índices qualificadores de rede, não mostrando-se, assim, um trabalho 
direcionado a atender os conceitos gerenciais na educação, mencionados por Peroni e Ball; 3) Os alunos realizaram atividades extraclasse, unindo 
educação formal e educação não formal, dialogando com o conceito de Interações Funcionais de Trilla e também as relações entre os espaços 
formativos de Gohn e Libâneo; 4) A desatualização dos vídeos do Telecurso 2000 a realidades dos estudantes do PAC, dialogando com 
considerações de Peroni sobre as parcerias nem sempre atenderem as necessidades pedagógicas do docentes e do discente.
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