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Sou professora de História em uma escola pública municipal da 5ª Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE) na cidade o Rio de Janeiro. Fui admitida na administração do ex-

prefeito César Maria, no ano de 1995, sendo minha primeira experiência como docente em 

turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Nesse mesmo ano, iniciei minha segunda 

graduação em Direito, que conclui em 1998. Em um pouco mais de 25 anos, atuando como 

professora exclusivamente na Rede de Ensino Carioca, trabalhei com jovens entre 10 e 18 anos 

de idade, desenvolvendo atividades dentro e fora da sala de aula. Entre elas: paródias para 

facilitar a compreensão dos conteúdos; exposições envolvendo toda a unidade escolar, com 

temas como “A chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil”; visitas guiadas a museus e a 

centros culturais como complementação das matérias apresentadas em sala de aula aos 

discentes.  

No final de 2009, já na administração do ex-prefeito Eduardo Paes, fui convidada pela 

direção de minha escola para ser professora do Projeto Autonomia Carioca (PAC), aceleração 

de estudos direciona aos alunos em atraso escolar no segundo segmento. O Projeto foi uma 

parceria entre a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ) e Fundação 

Roberto Marinho (FRM), que implementou a Metodologia Telessala como forma corrigir a 

referida distorção idade/série dos estudantes matriculados entre o 6ª e 8ª séries. No ano de 2010, 

iniciei o trabalho de professora mediadora pedagógica com minha primeira turma do PAC, 

representando uma nova experiência docente, por lecionar usando vídeos e dinâmicas em todas 

as disciplinas do Ensino Fundamental e não só de História. Até o ano de 2016, lecionei em 

cinco classes do PAC. Em 2017, em razão de possuir apenas 13 alunos, os gestores da 5ª CRE 

decidiram fechar a turma que eu lecionava no projeto, sendo os alunos remanejados para o curso 

noturno – Educação de Jovens e Adultos – na mesma escola. Nesse momento, retornei às turmas 

regulares, lecionando minha disciplina, História. 



 
 

 Durante esse período no PAC, dei aulas para jovens com dificuldades de leitura, 

compreensão textual, cálculos matemáticos, entre outras e também problemas 

comportamentais, como agressividade e desatenção. Quanto as dinâmicas propostas na 

Metodologia Telessala, nem sempre tive facilidade de realizar todas as atividades, em razão do 

desinteresse de alguns alunos, da falta de atenção aos vídeos do Telecurso 2000 – com conteúdo 

distante da realidade dos estudantes – e a dificuldade de realizar o trabalho de equipe – dinâmica 

proposta na Metodologia Telessala. Contudo, sempre fui reconhecida pelos alunos, pela minha 

direção, pelos meus colegas de unidade escolar e pela própria Fundação Roberto Marinho, em 

virtude do empenho no meu trabalho como docente dentro do PAC. Em 2012, por exemplo, a 

turma em que lecionava do PAC fui escolhida para ser filmada pelos representantes da FRM 

durante em um dia letivo. Esse vídeo com meu depoimento e dos alunos fez parte do material 

apresentado em formações continuadas para docentes do PAC no Rio de Janeiro e das 

formações que aconteciam em outros estados e municípios brasileiros, nos quais a FRM tinha 

projetos semelhantes naquele momento.  

Toda essa vivência como docente do PAC, com dificuldades e positividades, me levou 

a realizar um estudo de mestrado sobre essa aceleração de estudos, entre os anos de 2014 e 

2016. Ao pesquisar essa associação entre a SME/RJ e a FRM, no período de 2010 e 2014, 

analisei documentos oficiais e o material de entrevistas semiestruturadas com professoras 

atuantes no PAC da 5ª CRE. Na análise das entrevistas com docentes do Projeto Autonomia 

Carioca, verifiquei algumas críticas como em relação aos vídeos do Telecurso, à dificuldade no 

trabalho em equipes, a falta de apoio familiar. Contudo, apareceram positividades, as quais 

estiveram direcionadas ao maior tempo de aula durante a semana, as mudanças 

comportamentais dos alunos e o desenvolvimento de laços de afetividade. Assim, percebi que 

o trabalho docente dedicado – envolvendo desde estudos sobre as diversas disciplinas até 

capacidade de atuar com mediação – impulsionava essas turmas do PAC, fazendo com que as 



 
 

adversidades encontradas por conta da Metodologia Telessala, não comprometessem as 

relações entre professores e alunos. 

 Dessas análises, surgiram novos questionamentos e inquietações até pela minha 

continuidade no campo, principalmente relacionadas à compreensão do trabalho docente dentro 

de um contexto de parceria público-privada. Por isso, ao iniciar o Doutorado, prossegui com a 

pesquisa sobre essa aceleração de estudos, objetivando aprofundar o entendimento dos seus 

efeitos para o trabalho docente, considerando o fim da parceria com a FRM no ano de 2015 e a 

continuidade do projeto com materiais desenvolvidos pela SME/RJ mesclados algumas 

dinâmicas da Metodologia Telessala. Atualmente, na escola, em que atuo, possui uma turma de 

aceleração de estudos direcionada aos alunos defasados idade/série do 8º ano.  Nesse momento 

de pandemia, por meio de aulas assíncronas, leciono História em turmas do 8º e 9º anos do 

ensino fundamental, na mesma unidade escolar em que trabalhei como docente do Projeto 

Autonomia Carioca e na qual trabalho há mais de 25 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

Nas últimas duas décadas, estados e municípios brasileiros vêm criando projetos de acelerações 

de estudos para alunos em atraso escolar matriculados em suas redes de ensino, a partir do que 

dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). No contexto político-educacional 

neoliberal, no qual o país se insere a partir das reformas administrativas federais dos anos de 

1990, algumas acelerações de estudos aconteceram por parcerias público-privadas, trazendo 

uma lógica mercadológica para o ambiente escolar, justificada pela melhoria da qualidade 

educativa e pela correção de fluxo. Nesse sentindo, no cenário político-educacional municipal 

da cidade do Rio de Janeiro, no início do ano de 2010, a Secretaria Municipal de Educação 

(SME/RJ), iniciou um Programa de Reforço Escolar, no qual uma parceria com a Fundação 

Roberto Marinho, originou o Projeto Autonomia Carioca, formando a Aceleração 2, a 

Aceleração 2A e a Aceleração 3. Até o ano de 2015, esta foi a denominação da aceleração de 

estudos para alunos defasados idade/série do segundo segmento, onde a Metodologia Telessala 

fundamentava as dinâmicas vivenciadas por docentes e discentes em sala de aula. Professores 

do segundo segmento das onze Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) da própria rede 

receberam uma formação continuada para atuarem como mediadores pedagógicos dessas 

classes, em uma docência próxima a polivalência características dos professores do primeiro 

segmento. Contudo em 2016, com o fim da parceria com a FRM, a SME/RJ formulou materiais 

próprios para uma nova Aceleração 6, mas manteve o uso de vídeos e livros do Telecurso 2000 

na aceleração 2A e 3 e os professores foram denominados de generalistas. Diante das demandas 

e consequências, que toda a atuação dessas acelerações de estudos provocou no trabalho do 

professores e professoras atuantes nessas turmas, esse estudo teórico- epistemológico pluralista 

tem como objetivo principal analisar os efeitos para o trabalho docente de professores na 5ª 

CRE da parceria público-privada no Projeto Autonomia Carioca e na Aceleração 6 em escolas 

municipais públicas da cidade do Rio de Janeiro. À luz dos conceitos de Governança em Rede, 

Edu-business, Nova Filantropia, Profissionalidade Docente e da Teoria de Atuação da Política, 

o estudo dialogou principalmente com as considerações de Ball (1994, 2007, 2013, 2014), Ball, 

Maguire, Braun (2016), Contreras (2002), Roldão (20005, 2007) e Tardif (2003), 

compreendendo que uma mesma política educacional apresenta momentos diferentes, os quais 

o pesquisador analisará considerando os contextos de sua encenação por seus diversos atores. 

Com fundamento em um levantamento documental em sites e portais oficiais como Multirio, 

RioEduca e SME/RJ e de entrevistas semiestruturadas com nove professores da 5ª CRE, 

respectivamente, se realizou uma análise documental e uma análise de conteúdo temática, 

dialogando com Alves-Mazzotti, Gewndsznajder (1999), Cellard (2008), Franco (2008) e 

Turato (2003). As análises realizadas apontaram que em um contexto político-educacional 

voltado para uma governança em rede, com influência de orientações do Banco Mundial e 

formação de Edu-Business entre os anos de 2012 e 2016, os docentes entrevistados atuaram no 

contexto de suas práticas como “tradutores” e “entusiastas” da política de aceleração de estudos, 

vivenciando efeitos de primeira e segunda ordem nos seus cotidianos escolares. Contudo, em 

uma docência voltada para a polivalência, as lacunas nas formações continuadas dificultaram 

entender uma profissionalidade para aceleração, pela pouca atenção aos saberes específicos 

para essa atuação. Entre críticas e positividades, os docentes apontaram que no ambiente 

escolar, os professores fazem política e esta se reconfigura tomando contornos próprios e, às 

vezes, distantes das críticas e discussões que envolvem o contexto neoliberal atual. 

 

Palavras-chave: Aceleração de Estudos, Projeto Autonomia Carioca, Profissionalidade 

Docente 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

In the past two decades, Brazilian states and municipalities have been creating projects to 

accelerate studies for students repeating schooling who are enrolled in their education networks, 

based on the Law of Directives and Bases of Education (LDB). In the neoliberal political-

educational environment, in which the country is classified since the federal administrative 

reforms of the 1990s, some accelerations of studies have taken place through public-private 

partnerships, bringing commercial logic to the school environment.  This is justified by the 

improvement of both educational quality and reductions in the time taken to complete remedial 

schooling. In the case of the municipal political-educational situation of the city of Rio de 

Janeiro at the beginning of 2010, the Municipal Department of Education (SME / RJ), started a 

School Reinforcement Program, in which a partnership with the Roberto Marinho Foundation 

originated the Autonomy Carioca Project, forming the acceleration 2, acceleration 2A and 

acceleration 3. Until the year 2015, this was the name of the program for acceleration of studies 

for delayed students / students in the second group, where the Telessala Methodology was the 

basis for the experience of teachers and students in the classroom. Teachers of the second group 

from the eleven Regional Education Coordinators (CRE) of the network received continuous 

training to act as pedagogical mediators of these classes, achieving similar levels or 

performance to the teachers in the first group.  However, in 2016, with the end of the partnership 

with FRM, SME / RJ formulated its own materials for a new acceleration 6, but maintained the 

use of Telecurso 2000 videos and books for acceleration 2A and 3, where teachers were 

classified as generalists. In view of the demands and consequences that all the enactment of 

these accelerations of studies caused in the work of teachers in these classes, this study of a 

pluralist theory-epistemological has as its main objective the analysis of the effects on the work 

of teachers in the 5th CRE public-private partnership in the Autonomia Carioca Project and 

Acceleration 6 in public municipal schools in the city of Rio de Janeiro. In light of the concepts 

of Network Governance, Edu-business, New Philanthropy, Teaching Professionalism and the 

Theory of Political Action, in a pluralist theorization, the study’s main argument, with reference 

to the consideration of Ball (1994, 2007, 2013, 2014), Ball, Maguire, Braun (2016), Contreras 

(2002), Rodão (2005, 2007) and Tardif (2003), is understanding that the same educational 

policy presents different scenarios, which the researcher will analyse considering the range of 

student scenarios. Based on a documentary survey of official websites such as Multirio, 

RioEduca and SME / RJ and semi-structured interviews with nine teachers from the 5th CRE 

respectively, a documentary analysis and thematic content analysis were carried out in 

conjunction with Alves-Mazzotti, Gewndsznajder (1999), Cellard (2008), Franco (2008) and 

Turato (2003). The analyses carried out showed that in a political-educational context geared 

towards network governance, influenced by World Bank guidelines and the formation of Edu-

Business between the years 2012 and 2016, the teachers interviewed acted in the context of 

their practices as “translators” and “enthusiasts” of the study acceleration policy, experiencing 

first and second order effects in their daily school life. However, in a teaching program focused 

on versatility, the gaps in continuing education made it difficult to achieve a professional level 

of performance for student acceleration, due to the lack of focus on specific knowledge for this 

activity. Amongst their positive and negative feedback, the teachers pointed out that in the 

school environment teachers make politics and this results in outcomes, at times, distant from 

the feedback and discussions that arise from the current neoliberal context. 

 

Keyword: Acceleration of Studies, Carioca Autonomy Project, Teaching Professionalism 
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INTRODUÇÃO 

 

 A aceleração de estudos é proposta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

para a Educação Básica, sendo direcionada aos alunos em atraso escolar. Essa possibilidade 

legal abriu espaço para que estados e municípios produzissem e encenassem projetos e/ou 

programas dentro de suas políticas púbicas educacionais com turmas compostas de estudantes 

com faixa etária acima do que a recomendada para determinada série, a partir do que a LDB 

dispõe para os níveis educacionais. Ao mesmo tempo em que essas classes vêm funcionando 

como uma possibilidade de levar esses estudantes a corrigirem sua defasagem idade/série, 

percorrendo processos de aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio de forma 

mais rápida (acelerada). Desse modo, são estratégias para correção de fluxo, utilizada pelos 

entes federados em suas redes públicas de ensino nas últimas duas décadas. 

 Após os anos de 1990, o cenário político-educacional, relacionado ao contexto de 

produção e ao contexto da prática1 das acelerações de estudos no Brasil, envolveu ideias de 

mercado e gerenciais, oriundas das mudanças administrativas advindas do governo do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso. A partir desse momento, os conceitos de eficiência, 

eficácia, descentralização e qualidade2 permearam a elaboração de políticas sociais, afetando, 

consequentemente, as relacionadas à educação. Em um contexto de vertente neoliberal, no qual 

o Estado passou a diminuir suas funções e a delegar a execução de diversos serviços públicos 

para entidades da própria sociedade civil, novas relações entre o público e o privado se 

                                                             
1 Na seção 1, ao expor o referencial teórico do estudo, apresentarei meu diálogo com a abordagem teórico-analítica 

do Ciclo de Política, desenvolvida por Ball (1994) e seus colaboradores, que analisa os discursos dos atores 

envolvidos na formação das políticas educacionais, a partir de cinco contextos: Influência, Produção, Prática, 

Resultado e Estratégia. 
2 Nesse momento, o conceito de qualidade esteve em consonância com contexto neoliberal, o qual envolveu esse 

governo da década de 1990. Segundo Pacievitch e Eyng (2014, p. 133), partindo de documentos oficiais da década 

de 1980 e 1990, “a qualidade em educação é relacionada a dados quantitativos, que desconsideram a diversidade 

de contextos nos quais as instituições escolares estão inseridas e, de sujeitos que constituem a comunidade escolar”. 
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estabeleceram no plano legal das políticas educacionais, gerando efeitos no trabalho de 

docentes da Educação Básica. 

No Brasil, nas administrações federais neoliberais, como a de Fernando Henrique 

Cardoso, as privatizações endógenas e exógenas3, os Edu-Business, a atuação de uma nova 

filantropia (BALL, 2014, 2015) e uma governança em rede, foram observadas nas políticas 

públicas educacionais de estados e municípios, muitas vezes por meio de parcerias com 

fundações, organizações sociais, institutos, entre outros, no chamado Terceiro Setor (BALL, 

2007, 2014; MONTAÑO, 2005; PERONI, 2015)4. Todo esse movimento de formulação e 

elaboração das políticas por parte dos entes federados é proposto em um discurso de uma 

educação de qualidade, visando a solucionar ou a minimizar problemas como o analfabetismo 

funcional, a evasão e o atraso escolar. Em uma lógica gerencial e mercadológica de 

ideias/planejamento/ação/resultados desses governos neoliberais, houve pouco e nenhum 

espaço para as necessidades e sugestões de professores e alunos da Educação Básica, embora 

eles sejam diretamente afetados por essas novas relações entre o público e o privado. 

 Nesse contexto, no ano de 2010, durante a administração do ex-prefeito Eduardo Paes, 

a Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro (SME/RJ) formulou uma 

política aceleração de estudos para estudantes em atraso escolar matriculados no segundo 

segmento do ensino fundamental, em escolas da rede pública de ensino carioca, seguindo os 

preceitos da LDB (BRASIL, 1996). Essa aceleração ocorreu até o ano de 2015 por meio de uma 

parceria entre a SME/RJ e a Fundação Roberto Marinho (FRM) e recebeu o nome de Projeto 

Autonomia Carioca. Por meio dessa associação, os alunos utilizaram a Metodologia Telessala 

                                                             
3 Segundo Ball (2014, p.43), “[...] a reforma neoliberal é tanto as privatizações exógenas (privatizadoras), quanto 

endógenas (reformistas), o setor público é substituído e reformado ao mesmo tempo e as duas coisas são 

conectadas”. 
4 Na administração seguinte do presidente Luís Inácio Lula da Silva, as políticas neoliberais perderam espaço na 

educação. Dialogo com Oliveira (2009, p.2007), quando a autora considera que mesmo com permanência de alguns 

desses direcionamentos, “[...] “houve iniciativas importantes do ponto de vista de políticas regulares de educação 

no sentido de buscar recuperar o papel protagonista do Estado federal como promotor de políticas para o setor, 

bem como de tentativas de correção de distorções naturais de um país com as dimensões do Brasil e com suas 

diferenças regionais”. Entre outros pontos, a autora cita a instituição do FUNDEB e a CONAE.  
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para corrigir suas defasagens idade/série, partindo da mediação pedagógica de um professor da 

própria rede – responsável por dinâmicas e atividades em diversas disciplinas, 

independentemente de sua formação acadêmica. Inserido em um Programa de Reforço Escolar, 

segundo a SME/RJ, esse projeto contribuiu para um “salto de qualidade” da educação pública 

do munícipio, fato demonstrado, por exemplo, em documento informando sobre em elevação 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o qual passou nos anos finais do ensino 

fundamental de 3,6 no ano de 2009, para 4,3 no ano de 2015. Assim, nesse momento, observo 

que o governo tentou associar o conceito de qualidade educacional na rede carioca mais à 

fatores numéricos e do que aos relacionados à aprendizagem dos alunos, afastando esse conceito 

das questões socioeconômicas e culturais, relevantes no ambiente escolar. 

 No final de 2015, já durante a segunda administração do ex-prefeito Paes, a parceria 

com a FRM foi finalizada e, no ano seguinte, último desse governo, a aceleração de estudos 

continuou com o uso de material elaborado pela própria SME/RJ. Contudo, na realização das 

dinâmicas de salas de aulas propostas pela secretaria, os docentes ainda desenvolviam 

atividades usadas quando a projeto acontecia com a Metodologia Telessala da FRM. Ressalto 

que as acelerações ainda fazem parte da política educacional do município, com a denominação 

atual Carioca 1 e Carioca 2. 

 As acelerações de estudos na administração do ex-prefeito Paes envolveram diversos 

docentes nas onze Coordenadorias Regionais de Educação (CRE), que formam a rede de ensino 

carioca. Esses professores realizavam um trabalho diferenciado, recebendo formações 

continuadas dos profissionais da SME/RJ e, no tempo da parceria, em conjunto com os da FRM. 

Porém, houve as dificuldades de aplicação de algumas rotinas da Metodologia Telessala, como 

o trabalho em equipes, formações que nem sempre atendiam em tempo e propostas às suas reais 

necessidades em sala. Os alunos com diversos problemas comportamentais, familiares e da não 

adaptação das escolas para atender essas demandas em sala de aula e fora dela são alguns 



19 
 

exemplos da complexidade envolvida nessa aceleração de estudos e de como ela provocou 

efeitos no trabalho dos docentes.  

 Em pesquisa acadêmica que realizei sobre o Projeto Autonomia Carioca entre os anos 

de 2010 e 2014, na qual analisei essa parceria da SME/RJ com a FRM à luz dos documentos 

oficiais e na visão docente (AVILA, 2016), as questões exemplificadas no parágrafo anterior 

foram observadas nas entrevistas feitas com professores de uma das CRE. Além delas, 

positividades apareceram como o desenvolvimento de laços de afetividade com esses alunos e 

que, pelo tempo maior que ficavam com esses estudantes, os professores podiam entender e 

auxiliar melhor cada um em suas dificuldades. Ao finalizar esse estudo, essa dicotomia 

dificuldades/ positividades dessa aceleração de estudos me possibilitou novas reflexões sobre a 

política pública educacional em que o projeto esteve inserido e de como essa política produziu 

efeitos no trabalho docente.  

Assim, em uma perspectiva epistemológica pluralista no campo das políticas 

educacionais e visando contribuir para o entendimento dos processos de tradução de propostas 

governamentais para o uso em realidades escolares, com suas possibilidades e seus limites, meu 

estudo qualitativo de doutorado tem como objetivo principal analisar os efeitos para o trabalho 

docente de professores na 5ª CRE da parceria público-privada no Projeto Autonomia Carioca e 

da Aceleração 6, em escolas municipais públicas da cidade do Rio de Janeiro. O recorte 

temporal do estudo ocorre do período de 2012 a 2016, ou seja, desde o fim da primeira 

administração do ex-prefeito Eduardo Paes até o término do segundo governo desse prefeito. 

Contudo, fatos anteriores e posteriores a esse período também foram observados e analisados, 

direcionando para um melhor entendimento da trajetória política dessa aceleração de estudos 

no contexto da produção e da prática (BALL, 1994). Entre as questões problematizadoras do 

estudo destacam-se: Qual a relação de duas orientações do Banco Mundial com a formação de 

parcerias público-privadas em aceleração de estudos na rede pública municipal do Rio de 
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Janeiro entre 2012 e 2016?; Quais as mudanças pedagógicas, políticas e institucionais para o 

trabalho dos docentes atuantes em aceleração de estudos no segundo segmento do Ensino 

Fundamental, durante e após o fim da parceria público-privada com a FRM? 

 A partir do objetivo principal, das questões de estudos e utilizando uma perspectiva 

epistemológica pluralista, as análises tiveram dois eixos teóricos centrais. No primeiro, 

considerando as reflexões e os estudos do sociólogo inglês Stephen Ball sobre as políticas 

educacionais globais nas últimas décadas, foram considerados quatro conceitos relacionados às 

questões políticas:1) Edu-business, os negócios educacionais que envolvem as política 

educacional de diversos países, ocorrendo por meio dos processos de privatizações, em que 

soluções e resultados são apresentados por várias organizações privadas, em favor da melhoria 

em redes de ensino e na elaboração das políticas; 2) Nova Filantropia, uma nova forma de 

atuação de organizações privadas, onde esses novos filantropos usam o binômio auxílio/ 

projeção como ponto de partida para suas ações no campo educacional; 3) Governança em 

Rede, em que relações entre o público e privado, levam os Estados a uma nova forma de 

governança, onde diversos atores,  com interesses e ideias nem sempre comuns, se interligam 

no contexto da produção e o contexto da prática das políticas interferindo nos efeitos dela no 

cotidiano escolar; 4) Teoria de Atuação da Política, que procura observar nos contextos e nos 

discursos que perpassam uma política educacional, seus processos de interpretação e tradução 

com efeitos na prática docente. 

 No segundo eixo teórico, considerei discussões sobre o trabalho, profissionalidade 

docente e de observação da profissionalidade docente na atividade de professores de aceleração 

de estudos diante de um contexto político-educacional de base neoliberal e gerencialista. Assim, 

dois autores contribuíram nas análises: 1) Maria do Céu Roldão, que apresenta descritores de 

profissionalidade – que ela também chama de desenvolvimento profissional. Entre eles estão: 

o poder de decisão e o saber específico – esse último considerado o “elo mais fraco”.  A autora 
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também traz considerações sobre a mediação docente e da pouca interferência do professor na 

elaboração dos currículos. 2) José Contreras, autor que discute o tema, a partir de questões sobre 

a autonomia docente. Ele apresenta três dimensões da profissionalidade entre elas o 

compromisso com a comunidade e apresenta modelos de docente, como o professor reflexivo 

como forma de discutir essa autonomia docente e observar a profissionalidade. 

 As informações selecionadas para as análises que consideram esses dois eixos teóricos 

foram: a) Documentos oficiais sobre a aceleração de estudos entre os anos de 2009 e 2016 – 

duração total da administração do ex-prefeito Eduardo Paes. Esse material foi obtido via 

internet em sites como Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro (DOM/RJ), SME/ RJ, 

FRM e também apostilas e livros distribuídos aos professores durante as formações continuadas 

ao longo de um ano letivo. b) Entrevistas semiestruturadas com docentes atuantes na aceleração 

de estudos durante a administração do ex-prefeito Eduardo Paes. Foram entrevistados nove 

docentes pertencentes à 5ª CRE, em oito escolas da rede. 

 Do material separado, duas análises realizaram-se: a documental, observando as 

considerações de Cellard (2008); a de conteúdo temática, que tomou como fundamento as 

recomendações de Turato (2002) e Franco (2012). As conclusões das duas análises pretendem 

contribuir no campo de estudos das políticas educacionais, com reflexões e considerações tanto 

de discursos oficiais, como também de discursos docentes – sujeitos/atores – em aceleração de 

estudos. Assim, partindo do objetivo principal e das questões problematizadoras, esta tese 

apresentará questões e contextos que envolveu: a atuação de professores em aceleração de 

estudos, como, por exemplo, a formação docente; as parcerias público-privadas e seus efeitos 

na sala de aula; o Edu-Business; a profissionalidade docente, na perspectiva de entender que os 

professores “traduzem” as políticas para o contexto de suas práticas em um contexto neoliberal 

gerencial. 
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1 A ACELERAÇÃO DE ESTUDOS E O CONTEXTO POLÍTICO-EDUCACIONAL: 

EPISTEMOLOGIA, EDU-BUSINESS E GOVERNANÇA EM REDE 

 

 No município do Rio de Janeiro, escolas públicas municipais têm turmas de aceleração 

de estudos direcionadas aos alunos em atraso escolar matriculados no segundo segmento do 

ensino fundamental. Desde o ano de 2010, essa possibilidade de adiantamento de estudos para 

estudantes fora da faixa etária, recomendada para determinada série (BRASIL, 1996), faz parte 

da política educacional da cidade e é inserida no Programa de Reforço Escolar, provocando 

efeitos para o corpo discente e o trabalho dos docentes envolvidos. Uma dessas acelerações de 

estudos, direcionada ao segundo segmento, recebeu o nome de Projeto Autonomia Carioca5 – 

uma parceria público-privada com a Fundação Roberto Marinho – que utilizou a Metodologia 

Telessala até o final de ano de 2015, para corrigir a distorção idade/série dos alunos dessas 

turmas.  Nessa seção, os itens e subitens serão dedicados a expor algumas perspectivas 

epistemológicas e conceituais, construções teóricas relevantes para a análise documental e a 

análise de conteúdo temática, as quais vão fazer parte das seções 3 e 4 desse estudo, 

respectivamente. 

Primeiramente, apresento: o meu posicionamento epistemológico do estudo, que 

conduzirá a análise; o enfoque das análises apresentadas; a forma que abordarei o termo política 

ao longo dessa tese. No segundo item, exponho o conceito e reflexões sobre aceleração de 

estudos no contexto político-educacional brasileiro. No terceiro item, em um cenário de Edu-

business internacional, discorro sobre as parcerias público-privadas na educação e as redes 

políticas que se formam a partir dessas associações entre Estados e organizações privadas. 

 

                                                             
5 Administrativamente, as acelerações de estudo do Projeto Autonomia Carioca receberam o nome de: Aceleração 

2 e Aceleração 2A, direcionada aos alunos em atraso escolar matriculados no 6º ano; Aceleração 3, estudantes em 

atraso escolar matriculados no 7º e 8º anos. A partir de 2016, com o fim da parceria com a FRM, foi instituída 

nova denominação: Aceleração 6, para os alunos de 6º ano e a Aceleração 8, para os de 8º anos. 
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1.1 DIRECIONAMENTO EPISTEMOLÓGICO DO ESTUDO  

 

Nesse item, apresento os direcionamentos epistemológicos desse estudo sobre os efeitos 

de uma parceria público-privada em aceleração de estudos para o trabalho docente em escolas 

públicas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Em uma natureza qualitativa de pesquisa, 

minhas análises dialogaram principalmente com a epistemológica do pós-estruturalismo – uma 

das teorias pós-críticas – pois partiram de um olhar mais centrado nos sujeitos da pesquisa e 

suas diversidades. Contudo, ressalto que nesta tese também apresentarei diálogos teóricos com 

autores, que adotam em suas pesquisas as epistemologias voltadas às teorias críticas. Segundo 

Silva (2017, p.16), ao contrário das teorias tradicionais, “as teorias críticas e pós-criticas, por 

sua vez, não se limitam a perguntar “o “que?”, mas submetem esses “quê” a um constante 

questionamento. Sua questão central seria, pois nem tanto “o quê?”, mas “por quê?”. 

Assim, adotei uma perspectiva teórica-epistemológica pluralista, para analisar os efeitos 

para o trabalho docente de uma política educacional com acelerações de estudos por meio de 

parcerias público-privadas, é uma forma de compreender os contextos e discursos que 

perpassam uma política.  Nesse sentido, para Mainardes (2018a, p.15), “o pluralismo envolve 

a escolha consciente e reflexiva de ideias de diferentes autores, teorias ou perspectivas 

epistemológicas, bem como a apresentação de reflexões e justificativas acerca do referencial 

construído, valendo de diferentes perspectivas epistemológicas”. Em outras palavras, o autor 

nos possibilita entender é que o pluralismo deve ser uma combinação de teorias e/ou autores de 

modo a proporcionar um referencial teórico forte, ou seja, capaz de ser representativo de uma 

análise mais precisa dos momentos, contextos e os discursos dos atores que envolvem uma 

política pública educacional, a qual é interpretada e traduzida no contexto da prática de uma 

rede de ensino.  
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 Diante dessas considerações iniciais, no sentido de compreender e apresentar as 

características da perspectiva epistemológica do pós-estruturalismo, relacionando de que forma 

ele contribuiu nesta pesquisa no campo da política educacional, exponho reflexões e diálogos 

com os seguintes autores, a partir de suas considerações em livros e/ou artigos: Thomaz Tadeu 

da Silva (2017), analisa teorias curriculares partindo das tradicionais e das críticas, como a 

neomarxista de Michael Apple e de Códigos e Reproduções de Basil Bernstein, até as teorias 

pós-criticas como o pós-modernismo  e o pós-estruturalismo; Reginaldo Pereira e Nilson Dinis 

(2017), que em diálogo com as considerações de Silva (2017), apontam as formas de 

contribuição do pós-estruturalismo para a pesquisa em educação e na pesquisa cultural; Sirley 

Tedeschi e Ruth Pavan (2017), autoras que analisam as potencialidades do pós-estruturalismo 

nos estudos educacionais, apontando questões a partir dos estudos de Foucault e Derrida; 

Marcia Aguilar e Josiane Gonçalvez (2017), abordam a epistemologia pós-estruturalista, a 

partir de teorias que a circundam, como a Teoria do Discurso. 

Silva (2017, p.16-17) insere o pós-estruturalismo no grupo de teorias/discursos/ 

perspectivas pós-críticas, as quais discutem questões como “identidade”, “significação e 

discurso”, “multiculturalismo”, “saber-poder”, “gênero”. Segundo o autor, nessa diversidade 

de temas, uma dificuldade é delimitar que objetivos, métodos e teorias seriam pós-

estruturalistas. Porém, ele cita Michael Foucault e Jacques Derrida como nomes comuns em 

estudos relacionados ao pós-estruturalismo – embora eles não se considerassem como tais. 

 Nesse sentido, ao trazerem questões sobre essa perspectiva, Tedeschi e Pavan (2017, 

p.773) dizem que “ O fato do pós-estruturalismo não definir a priori um método para as 

pesquisas e desafiar os pesquisadores a construí-los no decorrer do processo, implica um 

afastamento da Modernidade e de sua aposta em um unitarismo epistemológico [...]”. O que 

nos reporta à diferenciação mencionada por Silva (2017) entre pós-modernismo e pós-

estruturalismos. Para o autor, o pós-modernismo aborda temas mais amplos em vários campos 
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do conhecimento, se relacionando a uma “mudança de época”, visto que ele surge a partir de 

questionamentos do Modernismo - oriundo do século XVIII junto com as ideias iluministas – 

como, por exemplo, o sujeito racional, as metanarrativas e objetivismo modernos. Em relação 

ao pós-estruturalismo, Silva (2017, p.118-119) diz que dentro da pós-modernidade, essa 

perspectiva traz um olhar central para a linguagem e para os processos de significações, 

reforçando a questão das diferenças, “ampliando a centralidade que a linguagem tem no 

estruturalismo” – este representando teorias que surgem a partir dos estudos sobre linguagem 

de Ferdinand de Saussure entre os anos de 1950 e 1960, em que a língua é a estrutura e a fala, 

sua “utilização concreta”.  

Partindo dessas considerações de Silva (2017), Tedeschi e Pavan (2017), é possível 

dizer que no pós-estruturalismo há um afastamento das metanarrativas e do sujeito racional 

moderno. De acordo com Pereira e Dinis (2017, p.73-74), autores que dialogam em seu artigo 

com Silva (2017), “Na crítica pós-estruturalista, esse sujeito passa a ser construído por múltiplas 

identidades que circunscrevem as práticas sociais e culturais, discursivas ou não discursivas e 

que também se encontram nas relações de poder e saber entre os grupos e nas instituições”. 

Ainda nesse mesmo sentido, Aguilar e Gonçalvez (2017, p.38) dizem que o pós-estruturalismo 

“rompe com a concepção de um ser humano essencialista e universal compreendido pelos 

estruturalistas e permite pensar nas mais variadas formas de experiências vivenciadas em 

diferentes contextos, por diferentes indivíduos”.  

Assim, os autores citados nos ajudam a entender que ao trazer a perspectiva pós-

estruturalista, como epistemologia em um estudo educacional, representa observar, 

principalmente, que os sujeitos de sua pesquisa não são únicos e suas identidades são diversas 

e se formam a partir de discursos e de relações de poder nas instituições às quais pertencem ao 

longo de sua vida. Essa complexidade merece um olhar atento do pesquisador, não para fazer 

um grande estudo universal, mas como forma de entender singularidades dentro de um projeto 
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educacional, por exemplo. Silva (2017, p.120), referindo-se aos estudos de Foucault, diz “[...] 

não existe sujeito a não ser como simples e puro resultado de um processo de produção cultural 

e social”. 

Diante dessas considerações e reflexões dos autores citados, encerro esse item, 

escrevendo os motivos da escolha pelo dialogo principalmente com a perspectiva 

epistemológica pós-estruturalista para analisar os efeitos de uma parceria público-privada em 

aceleração de estudos para o trabalho de docentes atuantes na rede pública municipal da cidade 

do Rio de Janeiro. Em meu estudo acadêmico de mestrado sobre essa aceleração de estudos, os 

resultados das análises realizadas apontaram que mesmo ela fazendo parte de uma política 

pública educacional, diminuindo a atuação do Estado no campo social, no binômio 

professor/aluno, essa aceleração apontou um movimento docente de formação para a cidadania, 

em relações de afetividade, indo além da questão conteudista e metodológica, embora 

apresentando críticas (ÁVILA, 2016). 

 As conclusões dessas análises apontaram a necessidade de observar mais profundamente 

o modo com que os professores analisam sua participação no projeto, para compreender as 

traduções dessa política no contexto da prática (BALL, 1994, 2007; BALL, MAGUIRE, 

BRAUN, 2016). Analisar os efeitos práticos dessa aceleração de estudos de acordo com os 

próprios docentes, pode contribuir na compreensão da trajetória política de projetos e 

programas para alunos em atraso escolar por meio de parceria público-privada. Desse modo, 

dialogar principalmente com o pós-estruturalismo como epistemologia para essa tese, 

vislumbro a possibilidade de dialogar com autores que entendem que uma política educacional 

não é simplesmente implementada e que os contextos escolares podem traduzir ou interpretar 

de modos diversos determinações governamentais (BALL, 1994, 2007; BALL, MAGUIRE, 

BRAUN, 2016). 
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1.2 DIMENSÃO DO TERMO “POLÍTICA” NO ESTUDO 

 

Nesse segundo item, apresentarei concepções de política, em razão das diferentes 

significações que o conceito adquire em função da referência teórica adotada nesta tese e o 

também enfoque escolhido para análise, a partir de uma perspectiva epistemológica pluralista 

em um estudo qualitativo. Assim, primeiramente, exponho meu diálogo com a tese de 

Cavalcanti (2007), na qual a autora analisa dois enfoques usados para o estudo das políticas 

públicas: o enfoque de avaliação e o enfoque de análise. 

Cavalcanti (2007) analisa diferenciações entre esses dois enfoques adotados por 

pesquisadores em seus estudos sobre as políticas públicas. Assim, a autora apresenta as origens 

e posicionamentos teóricos envolvendo o enfoque de avaliação e o enfoque de análise. 

Esclareço que, em meu estudo, vou ao encontro das considerações referentes ao enfoque de 

análise de política pública, em razão do diálogo com os estudos de Ball (1994, 2007, 2014) 

sobre as políticas educacionais como apresentarei ao longo desta seção. 

Segundo a autora, o enfoque de análise surgiu nos Estados Unidos da América e depois 

se expandiu entre os estudos europeus, por meio de conhecimentos multidisciplinares e ele “tem 

como escopo o processo de elaboração de política como um todo, idealmente “modelizado” 

como constituído de três momentos sucessivos – formulação, implementação e avaliação – que 

compõem um ciclo que se realimenta (CAVALCANTI, 2007, p.249)6. Em outras palavras, 

partindo dessa fala da autora, a análise por esse enfoque considera observar os fatos 

relacionados a uma política desde sua formulação até sua avaliação em um movimento contínuo 

e interligado desses três momentos. A autora observa que o enfoque de análise contempla desde 

a descrição até a percepção dos efeitos dessa política para os indivíduos de uma sociedade e 

                                                             
6 Segundo Cavalcanti (2007, p.248-249), uma das diferenças entre o enfoque de avaliação e o enfoque de análise 

está na centralidade da implementação por parte do primeiro. O enfoque de avaliação “se limita, por isso, à 

consideração de um conjunto de indicadores preferencialmente de tipo quantitativo a partir dos quais se faz 

aferição do sucesso ou fracasso de uma política”. 
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para o sistema político e, segundo ela, nesse sentido, uma das principais ferramentas analíticas 

dos pesquisadores é o Ciclo da Política. Nessa ferramenta, há uma “decomposição da política 

em etapas ou fases”, que a autora vai denominar de “momentos”. A formulação, a 

implementação e a avaliação representam esses “momentos”, pelos quais determinada política 

passa em seu processo de elaboração e execução, sendo analisados agendas, discursos dos 

atores envolvidos e decisões ocorridas nesse percurso. 

Ao expor informações sobre a ferramenta do Ciclo de Políticas, esses “momentos” 

mencionados pela autora dialogam com os “contextos” expostos por Ball (1994) e seus 

colaboradores, ao apresentar a proposta de análise de políticas educacionais chamada de Ciclo 

de Políticas. Por meio de cinco contextos: influência, produção, prática, efeitos e estratégia, o 

autor propõe um modo analítico, partindo de uma visão circular e não linear, observando as 

diversas agendas que envolvem cada momento de uma política pública, como apresentarei 

ainda nesse item. 

 Contudo, apesar desse ponto de contato entre as considerações da autora sobre enfoque 

de análise de política com o Ciclo de Políticas por Ball (1994), este autor propõe o uso da 

“noção de atuação” para substituir a ideia de implementação na pesquisa em política. Segundo 

ele, em razão da complexidade de traduzir uma política para o cotidiano, por diversos atores, a 

ideia linear sugerida pela palavra implementar pode não ser um melhor caminho analítico. 

Nesse sentido, em entrevista para Mainardes e Marcondes (2009, p.305), Stephen Ball afirma 

que “a prática é composta de muito mais do que a soma de uma gama de políticas e é tipicamente 

investida de valores locais e pessoais, e, como tal, envolve a resolução de, ou luta com 

expectativas e requisitos contraditórios – acordos e ajustes secundários necessários”. 

Nesta tese, o diálogo com o enfoque de análise de política contribuirá para entender que 

o ciclo de uma política vai além de seu momento de tomada de decisões governamentais. As 

atividades docentes em salas de aula apresentam traduções dessa mesma política na prática, 
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reconfigurando e reformulando essas decisões. Em outras palavras, o enfoque de análise, em 

diálogo com o Ciclo de Políticas proposto por Ball (1994) e seus colaboradores, permite 

observar a política de forma circular e mais ampla, possibilitando uma análise mais completa 

dos efeitos no trabalho docente em aceleração de estudos inscritos em parceria público-privada. 

Esse enfoque, analisa a política considerando vários momentos, com suas especificidades, 

agendas e atores – entre eles os professores – contudo, contribuindo nesse ciclo constante de 

formulação, “atuação/encenação” e avaliação de uma determinada política.  

Após essas considerações sobre o enfoque de análise de política, apresento um segundo 

momento nesse item que são posicionamentos adotados em relação ao conceito de política, a 

partir do referencial teórico desse estudo. O primeiro é a significação atribuída ao termo 

“política”. Dialogo com as reflexões e considerações de Cavalcanti (2007) e Stremel (2016), 

autoras que realizam estudos sobre as abordagens teóricas e epistemológicas no campo das 

políticas educacionais.  Elas mencionam que na língua portuguesa e na espanhola, a palavra 

“política” pode assumir vários sentidos, que vão desde ações e programas governamentais até 

o processo de escolha de políticos. De acordo com Cavalcanti (2007, p. 14) “[...] o termo é 

polissêmico associado a vários fenômenos, ações e intenções”.   

Já Stremel (2016, p.62-63), usando autores como Stephen Ball, diz que em razão dos 

estudos em política educacional relacionarem-se a diversas áreas de conhecimento – o que 

parece apresentar uma característica “multidisciplinar” nos estudos nesse campo – torna-se 

necessário que o pesquisador tenha um posicionamento em relação a termos como política e 

política educacional, a fim de evitar imprecisões nas pesquisas a serem desenvolvidas. 

Contudo, as mesmas autoras destacam que na língua inglesa existem três termos 

específicos para classificar o que nos idiomas ibéricos se denomina “política”: polity (representa 

o sistema político de forma ampla); politics (atividades políticas, como a eleição de governantes 

e os conflitos de poder que todo esse processo envolve); policy (as ações, programas e projetos 
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governamentais desenvolvidos e implementados pelos políticos). Para Stremel (2016, p.62), os 

dois últimos estão “intrinsecamente ligados”, pois uma mudança governamental interfere nas 

ações e programas de governo. 

Assim, adotarei nesse estudo a dimensão do termo política, primeiro, no sentido do 

termo inglês “policy”, porque as análises envolverão informações sobre um projeto de 

aceleração de estudos por uma parceria público-privada, sua relação e seus efeitos para o 

trabalho docente; segundo, no sentido de “politics”, pois observarei os mandatos 

governamentais e suas relações com organizações privadas e internacionais, influenciando na 

produção da política direcionada aos alunos em atraso escolar durante o lapso temporal 

abordado nesta tese. Desse modo, será um olhar para essa política de aceleração de estudos da 

SME/RJ, a qual esteve inserida dentro de um Programa de Reforço Escolar, previsto na política 

educacional municipal da cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 2010 e 2016. 

O segundo posicionamento é sobre o sentido a ser considerado de “política pública”, 

visto que a aceleração de estudos aconteceu por parceria público-privada, dentro da política 

educacional municipal, produzida e formulada por um ente público brasileiro. Nesse ponto, 

compartilho com as reflexões de Souza (2006, p.26), quando a autora diz ser possível “[...] 

resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar 

o governo em ação e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor 

mudanças no rumo ou curso dessa ação”.  

Assim, dialogando com esse posicionamento trazido por Souza (2006), a política 

pública municipal será analisada à luz de processos de traduções e interpretações das ações 

governamentais, observando entre outras questões: os direcionamentos do governo ao longo de 

determinado período administrativo, por meio de documentos oficiais digitais e impressos; os 

planos estratégicos entre 2009 e 2016; os contratos formalizando a parceria entre prefeitura e 

Fundação Roberto Marinho (FRM).  
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Esses pontos estarão em diálogo com o pensamento de que uma política pública não 

deve ser observada de modo linear, separando produção, encenação e efeitos. O pesquisador 

deve analisar a política pública mediante a visão dos indivíduos envolvidos em cada uma das 

fases citadas anteriormente, os quais podem reconfigurar essa política de acordo com o seu 

contexto, em um constante movimento de finalização e recomeço. Nesse sentido e considerando 

o uso do enfoque de análise de política nesta tese, vou dialogar com os estudos de Stephen Ball 

(1994; BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016) e seus colaboradores sobre o Ciclo de Política e a 

Teoria de Atuação da Política7, que vão contribuir para um melhor entendimento da aceleração 

de estudos do Projeto Autonomia Carioca e seus efeitos sobre o trabalho docente.  

 Em relação à proposta do Ciclo de Políticas para a análise de políticas educacionais, 

Mainardes (2018, p.3), diz que Ball e Bowe8“[...] rejeitam os modelos de política educacional 

que separam as fases de formulação e implementação porque eles ignoram as disputas e embates 

em torno da política e reforçam a racionalidade do processo de gestão”. Desse modo os 

“profissionais de educação”, entre eles os professores, não devem ficar à parte dessas análises, 

pois estão diretamente envolvidos em todo esse processo. Nesse direcionamento teórico, para 

Ball (1994, p.26), “cada contexto consiste em um grande número de arenas de ação - algumas 

privadas e outras públicas. Cada contexto envolve lutas, compromissos e propaganda. Eles são 

fracamente acoplados e não há uma única direção simples de informações de fluxo ” . 

 Em entrevista a Mainardes (2015), Ball considerou que sua proposta se distanciava da 

ideia de “macro e micro”, analisando a política por meio de contextos e seus atores. Em outra 

entrevista para Avelar (2016, p.8), o autor menciona que o Ciclo de Políticas “é uma ferramenta 

de investigação sobre as formas pelas quais as políticas são feitas”. Embora possa parecer 

                                                             
7 A Teoria da Atuação da Política proposta por Ball, Maguire e Braun (2016) será detalhada no subitem 1.5.1 dessa 

seção. 
8 Richard Bowe, pesquisador inglês no campo das políticas educacionais, que junto com Stephen Ball, desenvolveu 

a proposta do Ciclo de Políticas, a partir do Livro ”Reforming Education and Changing School”, publicado no ano 

de 1992 (MAINARDES, 2006). 
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simples, numa primeira leitura, em um olhar mais aprofundado, percebe-se que essa proposta 

exigirá do pesquisador articulação harmoniosa entre teorias e ideias que envolvem diversos 

atores pertencentes a cada contexto, entre outras questões.  

Assim, na abordagem do Ciclo de Políticas, o pesquisador analisa os discursos dos 

atores que perpassam uma política educacional, a partir de cinco contextos: da influência; da 

produção; da prática; do resultado ou efeitos; da estratégia9. Segundo Ball (1994), o estudo 

desses contextos não é um movimento linear, isto é, eles podem ocorrer de modo simultâneo, 

separadamente ou sequencialmente. Há uma inter-relação entre os contextos e o pesquisador 

deve perceber esse movimento ao usar essa abordagem. A seguir, exponho os principais pontos 

a serem analisados em cada contexto. 

No contexto da influência são observadas questões históricas, contextuais, discursivas 

e interpretativas que interferem na elaboração da política. De acordo com Mainardes (2006), é 

nesse momento que tem início a política pública e a elaboração do discurso governamental. 

Esse autor destaca que Stephen Ball vem apresentando nos últimos estudos, a influência de 

organizações internacionais na elaboração de políticas educacionais. Em entrevista para Avelar 

(2016, p.11), Stephen Ball cita o Banco Mundial e a OCDE como organismos internacionais 

que “têm um impacto discursivo muito influente no pensamento da política pública”.  

No contexto da produção é analisada a elaboração dos textos legais que envolvem a 

formalização de uma política educacional. Assim, nele o pesquisador faz a leitura e a 

interpretação do que foi produzido sobre uma determinada política e, em um segundo plano, 

observa questões como as redes de influência que envolvem o estabelecimento das normas. 

Mainardes (2006, p.52) diz que os textos legais personificam a política, podendo ser claros e 

objetivos, como também, contraditórios e incoerentes. Para o autor, “Os textos políticos são 

                                                             
9 O contexto da influência, o contexto da produção e o contexto da prática foram apresentados na proposta original 

do Ciclo de Políticas em 1992. O contexto dos resultados (efeitos) e o contexto da estratégia foram incorporados 

a proposta original, no livro “Education Reform: a critical and post-structural ”, publicado no ano de 1994 

(MAINARDES, 2006). 
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resultado de disputas e acordos, pois os grupos que atuam dentro dos diferentes lugares da 

produção dos textos competem para controlar as representações políticas”. 

No contexto da prática, o pesquisador procura compreender a política pública no dia a 

dia escolar, por meio da análise dos discursos de atores, como os professores, visto que para 

Ball (1994, 2007; BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016) a política não é “meramente 

implementada”, acontecendo “processos de interpretação e recriação”. Segundo o autor, os 

professores podem levar suas “experiências” para essa política. Em entrevista para Mainardes 

e Marcondes (2009, p.305), Stephen Ball afirma que a “atuação” da política em contexto escolar 

em que estudantes têm dificuldades de aprendizagem, com escassez de recursos materiais e os 

docentes pouca experiência, é mais difícil do que em um contexto onde “você tem uma escola 

com muitos recursos e muito dinheiro, professores muito experientes, alunos muito 

cooperativos”. Essa afirmação reforça o pensamento do autor sobre o não uso da palavra 

implementação ao analisar o desenvolvimento ou a trajetória da política no contexto da prática.  

O contexto dos resultados (ou efeitos) e o contexto da estratégia foram apresentados 

após críticas à proposta inicial do Ciclo de Políticas com os três primeiros contextos. Em 

entrevista no ano de 2009, o autor diz que o contexto dos resultados deve ser incluído dentro 

do contexto da prática e o contexto da estratégia política, incluído no contexto da influência. 

Segundo Ball, os contextos “podem ser alinhados uns dentro dos outros” (MAINARDES; 

MARCONDES, 2009, p.306). 

No contexto dos resultados ou efeitos, as políticas educacionais são analisadas 

observando as repercussões e as relações com a realidade existente.  Segundo Ball (1994, p.24), 

“uma dificuldade na discussão dos efeitos é que o específico e o geral são frequentemente 

conflitantes. Os efeitos gerais das políticas tornam-se evidentes quando aspectos específicos da 

mudança e conjunto específico de respostas são relacionados”. O autor também afirma que 
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existem os efeitos de primeira ordem (mudanças práticas ou estruturais) e os efeitos de segunda 

ordem (mudanças relacionais aos “padrões de acesso social”, oportunidades e justiça social). 

Por fim, no contexto da estratégia, se procura analisar da política após sua atuação no 

cotidiano escolar e efeitos gerais e específicos, buscando novos direcionamentos e posições a 

partir de situações sociais específicas. Para Ball (1994), o ponto principal nesse contexto é a 

atuação do que Foucault chamou de “intelectuais especiais”, os quais elaboram estratégias para 

uso em situações e regras específicas, advindos da política encenada no contexto da prática. 

Segundo Mainardes (2006, p.55), “Esse contexto envolve a identificação de um conjunto de 

atividades sociais e políticas que seriam necessárias para lidar com as desigualdades criadas ou 

reproduzidas pela política investigada”.  

Após essas considerações sobre o Ciclo de Política, retomo as concepções de política 

dessa tese, finalizo com o terceiro posicionamento que compartilho com autores, que percebem 

a Educação inserida dentro de um contexto amplo de reformas políticas e sociais, as quais 

acontecem nas últimas décadas em diferentes países, entre eles o Brasil. Nessa questão, adotarei 

as reflexões de Ball (2004, 2006), ao mencionar que o pesquisador em políticas deve entender 

a inserção da Educação num contexto mais amplo de reformas, as quais envolvem as políticas 

sociais como um todo. A globalização e as novas formas de organização estatal – 

fundamentadas no Novo Gerencialismo Público – originam uma complexa rede de influências 

que envolvem a formulação e o desenvolvimento de uma política educacional, não só a nível 

global, como de Estado-Nação. Ball (2004, p.1109) considera que as políticas sociais e 

educacionais, nesse contexto de reformas, vêm apresentando uma função de estimular a 

competitividade econômica, “por meio do desenvolvimento de habilidades, capacidades e 

disposições exigidas pelas novas formas econômicas da alta modernidade”. 

No contexto neoliberal mundial, Ball (2014, p.35) afirma que “[...] as redes políticas 

constituem uma nova forma de governança, embora não de forma única e coerente”. O autor 
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menciona a dificuldade no mapeamento dessas redes por elas compreendem diversos 

indivíduos, os quais possuem relações sociais e corporativas, às vezes, nem sempre possíveis 

de serem obtidas e/ou analisadas.  Essas considerações de Ball (2014) nos possibilitam refletir 

sobre essas novas formas de governança em rede e as necessidades de os pesquisadores 

investigarem os indivíduos que fazem parte dessas mesmas redes em seus estudos. 

Desse modo, ao dialogar com Ball e seus colaboradores (1994, 2014; BALL, 

MAGUIRE, BRAUN, 2016), seja em relação às considerações sobre Ciclo de Políticas e a 

Teoria de Atuação da Política, seja sobre essas novas formas de governança em rede, significa 

que compreendo a complexidade que envolve um estudo de um projeto ou programa integrante 

de uma política educacional, em que Estado (por meio da prefeitura), setor privado (por meio 

da FRM), organizações privadas (como o Banco Mundial), docentes (professores da aceleração 

de estudos) e discentes estão envolvidos e atuando. Cada um em sua individualidade e 

contextos, com seus próprios discursos e relações de poder e, nesse estudo o ponto central será 

olhar o trabalho docente e de que forma ele foi afetado por uma parceria público-privada em 

aceleração de estudos. 

Por fim, após as questões apresentadas a partir da significação da palavra política, 

retomo mais uma vez as considerações de Ball (1994), quando ele afirma que um pesquisador 

de políticas educacionais deve questionar: ““What is policy? ” – “O que é política? ”- e pensar 

que “[...] política são sempre processos e resultados”. Segundo o autor, uma mesma política 

tem o seu “momento” como política de texto e como política de discurso, os quais se modificam 

de acordo com os contextos e sujeitos que perpassam por esse tempo. Ball (1994, p. 16-18) 

afirma que:  “As políticas mudam e mudam de significado nas arenas da política e também que 

as políticas colocam problemas que devem ser resolvidos no contexto”. 

Portanto, dialogando com esse autor, uma análise de política precisa mais do que uma 

boa teoria para compreender as informações obtidas nas metodologias usadas na pesquisa. A 
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observação dos discursos em seus contextos é um ponto chave para entender esses dois 

momentos de uma mesma política educacional. Ball (AVELAR, 2016, p,3) afirma que “não 

podemos interpretar o mundo [...] utilizando uma teoria ou posição epistemológica, porque o 

mundo é mais persistentemente complexo e difícil do que aquilo que se pode entender com um 

simples uso de uma posição”.  

 

1.3 A ACELERAÇÃO DE ESTUDOS NO CONTEXTO POLÍTICO-EDUCACIONAL 

A PARTIR DOS ANOS DE 1990 

 

Nesse terceiro item e seus subitens, apresento as disposições legais e teóricas sobre 

aceleração de estudos, relacionando-as ao contexto político educacional brasileiro dos anos de 

1990. Exponho, também, informações das acelerações de estudos na política municipal da 

cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 2009 e 2016, momento administrativo que será 

observado nas análises dessa tese. 

 

1.3.1 Aspectos Legais e Políticos 

 

A aceleração de estudos é prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

(LDB) no artigo 24, que traz regras gerais para a Educação Básica. Em seu inciso V, são 

dispostos os critérios para a verificação do rendimento escolar dos estudantes e, entre outros 

temas, na alínea b (BRASIL, 1996) é citada a aceleração de estudos para alunos em atraso 

escolar. Desse modo, a LDB possibilitou que alunos matriculados em redes de ensino, com uma 

faixa etária acima do que é recomendado legalmente para uma série, pudessem acelerar seu 

processo formativo escolar e concluíssem determinada etapa nesse nível educacional em um 

lapso temporal menor. 
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Na prática, esses estudantes poderiam cursar em menor tempo, uma determinada série, 

às vezes, fazendo duas séries em um mesmo ano, o que também possibilitaria às redes de ensino 

corrigirem seu fluxo escolar, acertando idade/série. Em texto contemporâneo ao início das 

primeiras acelerações de estudos no país, Sampaio (2000) afirma que “as classes de aceleração 

podem ser entendidas como uma rota alternativa e provisória para pôr em marcha as 

possibilidades desses alunos avançarem seus processos de aprendizagem e permitir sua 

reinserção ao percurso regular”. Já para Prado (2000, p.52), as acelerações de aprendizagem 

seriam “alternativas político-pedagógicas como medidas para a correção de fluxo”. 

A nível nacional, a primeira ação governamental que envolveu essa possibilidade legal 

foi o Programa de Aceleração de Aprendizagem, organizado pelo Ministério da Educação 

(MEC) em parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS) no ano de 1997. Segundo dados 

trazidos por Prado (2000, p.54), o programa teve 112 adesões entre estados e municípios no 

primeiro ano. Já em 1998, o número aumentou para 719 entes federados participantes, num 

total de 24 estados e 21 prefeituras de capitais federativas, envolvendo um repasse de verbas no 

valor de R$ 3.376.016,00. Essas informações trazidas pela autora, nos fazem perceber um 

elevado investimento financeiro público envolvido nessa parceria do MEC com o IAS e, pelo 

crescente número de estados e municípios aderindo ao programa, que a defasagem idade/série 

acontecia em diversas redes de ensino pelo país no final dos anos de 1990. 

Em relação ao nome desse programa do MEC em parceria com o IAS e de outros 

semelhantes que aconteceram nos anos seguintes, Parente e Lück (2004) destacam que as 

nomenclaturas sofreram variações, sem apresentarem diferenças significativas nas ações 

práticas. Em artigo que objetivou descrever mecanismo de correção de fluxo no ensino 

fundamental público, a partir de uma oficina do Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas, 

as autoras reconhecem as diferenças significativas entre os conceitos de correção de fluxo e 

aceleração de aprendizagem. Dialogo com Parente e Lück (2004, p.19) quando afirmam que, 
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“Na primeira, o foco seria de gestão e de caráter quantitativo [...] na segunda, o foco seria 

pedagógico e voltado para o desenvolvimento do aluno e para o quanto ele aprendeu”. Ao longo 

dos dados teóricos e legais trazidos nessa seção, tanto encontrei a nomenclatura “aceleração de 

estudos” – que me reportou uma preocupação mais quantitativa sobre distorção idade/série – 

como também “aceleração de aprendizagem” – em que observei uma tentativa de apresentar 

uma correção dessa distorção mais focada nas questões qualitativas e pedagógicas. 

No programa em parceria com o IAS, em política em atuação a partir do ano de 1997, o 

MEC utilizou a nomenclatura aceleração de “aprendizagem” e não de “estudos”, como previsto 

na LDB. Inicialmente, esse fato pareceu apontar para uma direção conceitual próxima ao 

destacado pelas autoras, entendendo que a finalidade do referido programa feito por meio de 

uma parceria público-privada seria por questões pedagógicas e não quantitativas. Contudo, no 

desenvolvimento do programa, o foco governamental esteve bem mais na correção de fluxo de 

redes de ensino do que em uma efetiva aprendizagem dos alunos. Isso porque as questões 

quantitativas apresentaram-se com mais frequência nas avaliações das acelerações por parte de 

órgãos estatais nos anos seguintes ao início dessa ação governamental.  

Nesse contexto, dados do Censo Escolar feito pelo INEP em 1998 trazidos por Setúbal 

(2000) indicaram resultados sobre a distorção idade/série. De acordo com essas informações: 

existiam nesse ano 46,7% ou 16 milhões e 700 mil estudantes acima da faixa etária 

recomendada para determinada série, sendo mais da metade com 15 anos ou mais de idade; as 

matrículas em classes de aceleração de aprendizagem estavam em 1 milhão e 200 mil alunos 

do 1º ao 8º ano – nesse momento, o Ensino Fundamental era feito em oito anos. Apenas em 

2006, a duração passou para nove anos, com matrícula a partir dos seis anos de idade. Essas 

informações apresentadas pela autora remetem à percepção de que essa possibilidade da LDB 

foi usada como direcionamento governamental para corrigir o fluxo das redes de ensino 
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públicas pelo país e adiantar os processos de aprendizagem de determinados alunos fora da 

faixa etária para uma série da Educação Básica. 

No início dos anos 2000, entrou em vigor o primeiro Plano Nacional de Educação após 

a previsão na Constituição Federal de 1988 (CRFB) e na LDB. Com a vigência entre os anos 

de 2001 e 2010 (BRASIL, 2001), ele citou textualmente a aceleração de aprendizagem – 

destacando que na LDB, o termo usado é aceleração de estudos. Primeiramente, um de seus 

diagnósticos para o ensino fundamental apontou um elevado número de alunos em distorção 

idade/série – 46% dos estudantes – e, entre suas diretrizes, estavam a “implementação” de 

políticas educacionais para corrigir esse “atraso no percurso escolar resultante de repetência e 

da evasão”. Assim, nesse sentido, este plano apresentou como uma de suas metas, diminuir em 

50%, “as taxas de repetência e evasão escolar, por meio de programas de aceleração de 

aprendizagem e de recuperação paralela ao longo do curso, garantindo efetiva aprendizagem”.  

Já atual Plano Nacional de Educação que entrou em vigor no ano de 2014 (BRASIL, 

2014), após 17 anos de atuação no contexto da prática (BALL, 1994), dos primeiros programas 

de aceleração de estudos no país, não menciona essa possibilidade da LDB, nem entre suas 

metas, nem nas estratégias. Contudo, duas metas devem ser destacadas, pois mesmo não se 

referindo ao tema, trazem questões ligadas à adequação idade/série e correção de fluxo, as quais 

podem envolver a formulação de políticas educacionais prevendo projetos ou programas de 

aceleração de estudos. A primeira é a Meta 2, que estabelece até o final da vigência do plano – 

ano de 2014 – a garantia de que até 95% (noventa e cinco) dos estudantes matriculados no 

ensino fundamental concluam esse nível da Educação Básica na idade recomendada. Porém, 

entre as estratégias desse plano não foi citada a aceleração de estudos. 

A segunda é a Meta 7, que prevê o fomento da qualidade do ensino na Educação Básica 

“com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem”, visando à elevação do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em escala progressiva. No segundo segmento do 
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ensino fundamental seria: ano 2015: 4,7; ano 2017: 5,0; ano 2019: 5,2; ano 2021: 5,5 (BRASIL, 

2014). Na estratégia 12 dessa Meta, há a previsão do incentivo às práticas pedagógicas 

inovadoras com diversidade de métodos e projetos, objetivando a melhora na correção de fluxo 

e na aprendizagem. Porém, as acelerações de estudos não figuram como uma dessas 

possibilidades no Plano Nacional de Educação de 2014, como aconteceu no anterior. 

Diante do disposto nos Planos Nacionais de Educação e na LDB, é relevante destacar 

como no município do Rio de Janeiro, as acelerações de estudos estiveram inseridas nas 

políticas púbicas educacionais a partir do final dos anos 2000. No ano de 2009, assumiu o 

governo uma nova administração, consequência da eleição de Eduardo Paes, como prefeito da 

cidade. Uma das primeiras medidas legais adotada pelo ex-prefeito foi a elaboração e 

publicação do Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro (PEM/2009). Esse documento 

objetivou orientar as ações governamentais em diversas áreas10 ao longo da nova legislatura. 

No PEM/2009 (PCMRJ, 2009, p.17) foram apresentados diagnósticos, diretrizes e estratégias, 

que segundo o governo, assegurariam “mais foco e transparência à administração de nossa 

cidade”. A parceria com o setor privado e com outros entes federados eram citados como um 

dos princípios dessa atuação governamental. 

 Em relação à Educação, houve um diagnóstico sobre a situação da rede de ensino 

carioca. Entre outras questões expostas estiveram: a ausência de uma formação continuada e 

desmotivação dos docentes atuantes, além de falta de professores nas escolas; problemas no 

rendimento escolar, consequência da instituição da aprovação automática na administração 

anterior e de situações de vulnerabilidade social; falta de participação dos pais nas unidades 

escolares (PCRJ, 2009, p, 44). Assim, partindo de uma diretriz de “construir um processo 

pedagógico modelo estabelecendo um padrão de excelência no ensino fundamental e na 

                                                             
10 As áreas destacadas no PEM/2009 foram: Saúde; Educação; Ordem Pública; Emprego e Renda, Infraestrutura 

Urbana; Meio Ambiente; Transporte; Cultura, Esporte e Lazer; Assistência Social; Gestão e Finanças Públicas. O 

Plano foi discutido e elaborado a partir de workshops e reuniões com o prefeito, secretários e membros da Casa 

Civil. 
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educação infantil” (PCRJ, 2009, p. 45), por meio de capacitações docentes com uso de novas 

tecnologias, duas metas relacionaram-se diretamente com a questão das acelerações de estudos 

a partir dessa ótica gerencial governamental: a elevação do IDEB nos anos iniciais e finais e a 

redução de ao menos 5% do analfabetismo funcional.  

Com o foco nessas duas questões, foi criado um Programa de Reforço Escolar, visando 

a atender a um grande número de alunos analfabetos funcionais e defasados em aprendizagem 

nas disciplinas de língua portuguesa e de matemática diagnosticados pela SME/ RJ. A previsão 

desse programa era realfabetizar 28.000 estudantes do 4º ao 6 ano e ofertar um reforço escolar 

do 2º ao 9º ano em português e matemática. Em uma visão que se adequa aos princípios 

gerenciais neoliberais, o resultado esperado pela administração municipal, com esse programa 

de reforço escolar, era “dar um salto de qualidade e reduzir a defasagem escolar no ensino 

fundamental da rede municipal” (PCRJ, 2009, p.52). 

A relação do Programa de Reforço Escolar com as acelerações de estudos estava no fato 

de serem elas uma das estratégias usada para corrigir essas deficiências estudantis, tanto nos 

anos iniciais (primeiro segmento), como nos anos finais (segundo segmento) do ensino 

fundamental. Em notícia divulgada pela Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de 

Janeiro (SME/RJ), de fevereiro de 2010, a secretária de educação naquele momento, Claudia 

Costin, dizia que o governo visava a melhoraria da qualidade do ensino na rede e, ao mesmo 

tempo também “[...] garantir a equidade entre todos os alunos, não deixando nenhum para trás 

ao longo da vida escolar utilizando, para isso, projetos de reforço e de aceleração do 

aprendizado” (SME/RJ, 2010a).  

Em outra notícia em dezembro desse mesmo ano, a SME/RJ comunicava a abertura de 

inscrição para docentes da rede de ensino municipal carioca que desejassem lecionar em turmas 

dos projetos desse Programa de Reforço Escolar, apontando a continuidade do mesmo em 2011 

com o trabalho de professores da própria rede. A secretaria mencionou também que entre ações 
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desse programa estavam “o atendimento aos alunos defasados idade/ano escolar, bem como os 

analfabetos funcionais”, voltando projetos para “realfabetização”, “aceleração de 

aprendizagem” e “qualificação de aprendizagem” (SME/RJ, 2010b).  Entre eles figuravam: 

Acelera Brasil e Fórmula da Vitória, parceria com o IAS; Autonomia Carioca e Tecendo o 

Saber, acelerações com metodologia da Fundação Roberto Marinho (FRM) (SME, 2010a, 

2010b; DOM/RJ, 2009). Assim, se percebe que o Programa de Reforço Escolar foi formulado 

e encenado dentro de orientações do PEM/2009 e do Plano Nacional de Educação (2001/2010), 

pois criou projetos de aceleração de estudos para corrigir a defasagem/série de estudantes, 

usando parcerias com institutos e fundações privadas para os desenvolver com professores e 

alunos da rede de ensino carioca. 

No ano de 2013, com a reeleição do ex-prefeito Eduardo Paes, se elaborou um novo 

Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro (PEM/2013) com vigência até 201611. Na 

esfera educacional, uma das diretrizes esteve relacionada a proporcionar aos estudantes 

matriculados na rede completar o ensino fundamental em idade adequada, o que nos reporta a 

questão da correção de fluxo e das acelerações com estratégia nesse sentido. Desse modo, 

novamente, entre as ações propostas esteve o Programa de Reforço Escolar. Segundo dados 

trazidos pelo documento, entre 2009 e 2011, “33 mil alunos tiveram a aprendizagem acelerada” 

e “em 2012, 34 mil alunos estavam em processo de aceleração” (PCRJ, 2013, p.69). 

Mesmo com esses números, ainda havia em 2013 alunos com defasagem idade/série, 

segundo observaram os elaboradores desse novo plano. Desse modo, foi sugerida a 

continuidade do Programa de Reforço Escolar, porém as realfabetizações (projetos para alunos 

analfabetos funcionais) e as acelerações de estudos (projetos para alunos com distorção 

idade/série) deixaram de ser o foco principal, o qual passou para as recuperações paralelas e o 

                                                             
11 A elaboração desse plano levou em consideração uma revisão de questões tratadas no PEM/2009 e contou na 

sua elaboração com a participação do Conselho da Cidade: aproximadamente 120 cidadãos cariocas selecionados 

por sua contribuição pessoal e profissional para a cidade, segundo a prefeitura (PCRJ, 2013). 
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reforço escolar no contra turno de turmas regulares. O resultado esperado seria a “melhoria na 

qualidade de ensino púbico, com foco na redução do analfabetismo funcional e da defasagem 

idade/série dos alunos” (PCRJ, 2013, p.69). Em 2014, no site RioEduca – gerenciado pela 

SME/RJ – o Programa de Reforço Escolar era descrito a partir de dois eixos: Correção de Fluxo 

Escolar (realfabetização e aceleração); Manutenção da Aprendizagem Adequada (recuperação 

e ampliação de aprendizagem do 1º ao 9º ano) (RIOEDUCA, 2014).  

Da mesma forma do Programa de Reforço Escolar do PEM/2009, o Programa de 

Reforço previsto no PEM/2013 também abriu a possibilidade de formação das parcerias 

público-privadas e manteve a relação entre a elevação do IDEB com as acelerações de estudos. 

Fato que apontou na direção de uma política educacional de viés gerencial dentro de um 

contexto neoliberal, onde novas relações entre o público e o privado se estabeleceram no campo 

educacional, porém sem deixar explícito que necessidades de alunos e professores seriam 

ouvidas e atendidas.  

Nesse ponto, é relevante fazer uma observação sobre essa associação feita nos 

PEM/2009 e PEM/2013 entre o “salto de qualidade” na educação carioca com o Programa de 

Reforço Escolar e a elevação dos índices qualificadores de rede. Observo que nessa relação, o 

conceito de qualidade educacional foi voltado aos fatores gerenciais e mercadológicos. De 

acordo com Silva (2009, p. 222), diante de um contexto neoliberal do governo de Fernando 

Henrique Cardoso e de influência do BM na educação, o conceito de qualidade negocial é 

trazido para a educação pública, em uma “a concepção de qualidade assentada na racionalidade 

técnica e nos critérios econômicos serviu e serve de referência para a formulação de políticas 

para a educação pública no país”. Dialogo com a autora, quando ela expõe que é preciso 

entender a qualidade no ambiente escolar como qualidade social, pois “é aquela que atenta para 

um conjunto de elementos e dimensões socioeconômicas e culturas que circundam o modo de 

viver e as expectativas das famílias e de estudantes em reação à educação”, não mensurável em 
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índices ou estatísticas numéricas (SILVA, 2009, p.225). Analisando as informações 

apresentadas nos documentos, entendo pouca proximidade a um de conceito qualidade social, 

porque houve uma mensuração da qualidade a partir de dados numéricos objetivos, para 

compreender um ambiente tão subjetivo como as unidades escolares.  

Partindo exatamente dessa questão e de toda legislação que apresentei até esse ponto, se 

torna importante refletir sobre esse contexto neoliberal que envolveu as acelerações de estudos 

inseridas nas políticas educacionais de municípios e estados brasileiros nas últimas duas 

décadas. Essas reflexões vão auxiliar no desenvolvimento das análises dessa pesquisa sobre os 

efeitos para o trabalho docente de uma aceleração de estudos por uma parceria público-privada. 

O recorte temporal da análise, que é entre os anos de 2012 e 2016, parte do contexto 

político-educacional neoliberal brasileiro do governo do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, o qual iniciou uma reforma administrativa a nível federal na década de 1990. De 

acordo com dados oficiais, a reforma teve como finalidade o “[...] fortalecimento da governança 

– a capacidade de implementação de políticas de Estado – por meio da transição de um tipo de 

administração burocrática, rígida e ineficiente, para uma administração pública gerencial, 

flexível e eficiente” (BRASIL, 1998, p.11).  

Com essa reforma, o Ministério da Administração e Reforma do Estado, sob o comando 

do ex-ministro Bresser Pereira, criou o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado 

(PDRAE), o qual apresentou os objetivos e as diretrizes para a administração pública brasileira. 

Nesse plano, as atividades estatais ficaram divididas em quatro setores: 1) Núcleo Estratégico, 

ações governamentais; 2) Atividades Exclusivas, somente atividades estatais; 3) Serviços Não 

Exclusivos, atividades estatais em conjunto com não estatais e privadas; 4) Produção de Bens 

e Serviços para o mercado, atividades gerenciais de empresas estatais (BRASIL, 1995).  

Segundo o ex-ministro (PEREIRA, 1997, p.19-21), durante a reforma houve “um 

processo de criação ou de transformação de instituições, de forma a aumentar a governança e a 
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governabilidade”. Diante disso, ocorreriam as privatizações (instituições públicas passarem a 

ser privadas), as publicizações (formação do público-não estatal) e as terceirizações (atividades 

auxiliares). De acordo com o governo ex-presidente Fernando Henrique, esses direcionamentos 

proporcionados pelo PDRAE, visariam às necessidades dos cidadãos brasileiros, trazendo as 

ideias de uma Administração Pública Gerencial, que entre outras questões procurava: 

descentralizar atividades; usar um planejamento estratégico com diagnósticos e metas; a 

formação de parcerias com entidades da sociedade civil para executar serviços de interesse 

coletivo (BRASIL, 1996, 1998). Desse modo, cresceriam as possibilidades da formação de 

parcerias público-privadas e das ações com viés gerencial na área social e, consequentemente, 

na Educação, o que foi observado como positivo para o governo.  

Contudo, dialogo com Peroni (2006) quando esta autora afirma que o PDRAE, levou as 

políticas sociais – entre elas as educacionais – a serem consideradas serviços não exclusivos do 

Estado, podendo acontecer por meio de instituições da sociedade civil. Desse modo, em uma 

estratégia neoliberal, ocorreriam as “privatizações (mercado) ” e, na estratégia da Terceira Via, 

essa responsabilidade passaria para um “público não-estatal (sem fins lucrativos) 12”. Assim, na 

Educação, as parcerias feitas com essas instituições, baseadas nas lógicas mercadológicas, 

trouxeram produtos “padronizados e replicáveis”, em uma perspectiva de igualdade para todas 

as situações. Segundo a autora, esse fato distancia-se de uma “proposta democrática e realmente 

pública de educação”, que esteve nas ideias e propostas docentes desde o processo de 

redemocratização da década de 1980 (PERONI, 2015). 

Essas afirmações da autora nos possibilitam refletir sobre os elevados valores 

financeiros que envolvem essa direção privatizadora da educação, com formação de parcerias 

público-privadas, e de como ela não reflete necessariamente os interesses e necessidades 

                                                             
12 Peroni (2012, p.21) aponta diferenças e pontos de contato entre essas duas estratégias. O neoliberalismo 

defenderia o Estado mínimo e a privação de direitos, além de penalizar a democracia, por considerá-la prejudicial 

aos interesses do mercado. Já a Terceira Via prega uma “reforma administrativa gerencial” com a participação da 

sociedade civil na encenação das políticas. 
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pedagógicas dos docentes e discentes nas escolas. Exemplificando com dados divulgados em 

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, cito o primeiro contrato entre a SME/RJ e a 

FRM para a formação do Projeto Autonomia Carioca em escolas da rede pública municipal do 

Rio de Janeiro. Ele teve o valor orçado em R$ 7.417.788,00 (sete milhões quatrocentos e 

dezessete mil e setecentos e oitenta e oito reais). Não há referências em documentos ou notícias 

divulgadas pela SME/RJ sobre a participação de professores nas discussões que envolveram a 

elaboração do contrato e seu respectivo valor (DOM/RJ, 2010a). 

Contribuindo para essa discussão, Carvalho (2009, p.1153) menciona que esse novo 

modelo de gestão pública busca o voluntariado e associações com o Terceiro Setor13 na oferta 

de serviços públicos, citando como exemplo alguns programas governamentais como o 

“Acorda, Brasil” e o “Amigos da Escola”. A autora também afirma que essa visão 

mercadológica na administração, combinando “financiamento, fornecimento, regulação e 

controle” na educação, transfere poder de decisão da “arena política, que envolve interesses 

comuns de classe na composição das lutas coletivas, para o domínio privado, cujas bases são 

as escolhas individuais e interesses de consumidores” (CARVALHO, 2009, p.1159).  

Em artigo sobre “privatizações da e na” educação básica brasileira, Peroni e Scheibe 

(2017, p.387 e 388) afirmam que as privatizações ocorrem em duas direções: oferta de serviços 

educacionais; formulação de conteúdo para as políticas públicas educacionais, “aliando-se 

especialmente às políticas das instituições como OCDE, Banco Mundial, BID, além de 

conglomerados internacionais privados”. Segundo as autoras, o aumento do processo de 

privatizações vem provocando efeitos para a autonomia do trabalho docente, os quais passam 

a lecionarem a partir de propostas pedagógicas de ensino formuladas pelas entidades privadas, 

                                                             
13 É controversa a atuação do Terceiro Setor na Educação. Montaño (2005) afirma não haver consenso sobre sua 

a origem e composição até pelo diversificado número de organizações que o compõe, apontando debilidades como 

a conceitual. Para o autor, com esse setor há um novo trato da questão social, onde em um Estado Minimizado, 

entidades da própria sociedade civil executam serviços para atender suas necessidades, em nome do Estado. 
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em uma perspectiva de atingirem resultados e metas “numa política de controle e intimidação 

dos docentes por meio de premiações e sanções”.  

Essas novas relações entre o público e privado, que surgem no contexto brasileiro 

federal – nas últimas duas décadas ocorrendo no cenário educacional de estados e municípios 

– também aconteceram e acontecem a nível global. Em relação essas privatizações, Ball (2007; 

2013) traz reflexões sobre o que é neoliberalismo e de que forma ele se traduz na formulação, 

produção e prática as políticas educacionais mundiais, as quais contribuem para o entendimento 

dessas novas relações no campo educacional. Para o autor: “[...] o setor privado está 

incorporado no coração e nos nervos dos serviços da educação estatal em todos os níveis, 

entrelaçando dia a dia o negócio sobre tomada de decisão, desenvolvimento de infraestrutura”. 

O autor afirma ainda que essas mudanças se consolidam por meio de um processo de 

privatização endógeno – o qual traz para os entes estatais as ideias do mercado – e exógenos – 

onde funções do Estado passam para parceiros privados.   

Diante disso, Ball (2014, p.42) reforça que o neoliberalismo “[...] também é realizado, 

disseminado e incorporado por meio do quase-mercado, das parcerias público-privadas, o 

empreendedorismo de organizações públicas e do trabalho de instituições de caridade [...]”. 

Assim, surgem uma nova governança em rede, os Edu-business e as privatizações, temas que 

retomarei nos próximos itens, em diálogo com Ball (2007, 2014), pois essas questões provocam 

efeitos no contexto escolar e, consequentemente a atuação de docentes atuantes em redes 

públicas de ensino.  

Por fim é relevante destacar que paralelamente à Reforma Estatal Brasileira nos anos de 

1990 e da reconfiguração as relações entre o público e o privado, organizações de nível global 

começaram a discutir temas e impasses no campo educacional com mais frequência, levando 

ao surgimento de recomendações globais.  Entre os anos de 1990 e 2015, três grandes eventos 

com a presença de representantes de diversos países – entre eles o Brasil – e organismos 
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internacionais como a UNESCO e o Banco Mundial discutiram questões sobre a educação 

básica no contexto internacional. Todos eles geraram declarações com metas e orientações que 

deviam ser seguidas pelos países e pelas organizações participantes ao longo de determinado 

período. Um marco nesse sentido foi a realização da Conferência Mundial de Educação para 

Todos, em Jomtein na Tailândia. As autoridades presentes nessa conferência se 

comprometeram a garantir uma “educação básica de qualidade a crianças, jovens e adultos” 

(TORRES, 2009). Contudo, segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2007, p.49), o conceito 

de educação básica estava relacionado às “necessidades básicas de aprendizado”, num contexto 

neoliberal e de globalização de propostas e projetos educacionais.  

O segundo foi o Fórum Mundial de Educação para Todos de Dakar, no Senegal, no ano 

2000, que reafirmou as metas e objetivos estabelecidos pelos países signatários da Declaração 

de Jomtein – documento oficial divulgado ao final da conferência, ratificado pelos participantes 

desse evento. De acordo com Souza e Kerbauy (2018, p.674), houve uma “centralidade da 

educação como direito humano fundamental”, podendo a mesma contribuir no 

desenvolvimento sustentável e na estabilidade entre países. De acordo com as autoras, “novos 

prazos e metas foram definidos [...] firmando o compromisso de aprimorar ações em prol da 

qualidade da educação, de modo que todos possam alcançar resultados de aprendizagem 

satisfatórios, reconhecidos e mensuráveis”. 

O terceiro ocorreu em Incheon, na Coréia do Sul, no ano de 2015. O Fórum Mundial de 

Educação para Todos aconteceu a partir das metas e prazos da Declaração de Dakar. Ele teve a 

participação de aproximadamente cem ministros da educação e representantes da sociedade 

civil. Estabelecendo metas até o ano de 2030, para Souza e Kerbauy (2018, p.676), a educação 

continuou a ser entendida como direito humano fundamental, apresentando “enquanto objetivo 

global a garantia de uma educação de qualidade equitativa e inclusiva e a aprendizagem ao 

longo da vida de todos”. Essa questão trazida pelas autoras nos possibilita refletir que a 
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declaração de Incheon observou as questões de gênero, da inclusão de alunos deficientes, das 

comunidades indígenas e dos jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social.  

Souza e Kerbauy (2018, p. 678) afirmam também que embora cada Declaração tenha 

um conteúdo específico, é possível observar que todas visaram a estabelecer orientações para 

os países participantes sobre questões como: “ a garantia do direito à educação para todos e a 

melhoria competitiva a partir da educação, concebendo o gasto educacional como promotor da 

justiça social, como um investimento no fator produtivo”. O que possibilita refletir sobre um 

pensamento voltado para uma concepção gerencial e neoliberal de educação. 

Ao analisarem a influência e os desafios da implementação de tais orientações 

internacionais na educação básica brasileira, Antunes, Zwetsch e Sarturi (2017, p.3353) fazem 

uma ressalva. Os autores afirmam que embora exista uma consonância das políticas públicas 

educacionais com essas Declarações, há desafios para as suas implementações “[...] 

especialmente, no que se refere a assegurar a todos o acesso à educação, em especial as crianças 

e jovens que vivam em situação de vulnerabilidade social”. 

Dentro desse cenário de influências e orientações de entidades internacionais, nas 

últimas duas décadas, uma das organizações internacionais que tem apresentado orientações 

educacionais para o Brasil é o Banco Mundial14 (BM). Entre esses documentos estão: 

“Achieving World Class Education in Brazil: Next Agenda” – Alcançando uma Educação de 

Nível Mundial no Brasil: Próxima Agenda – e “Learning for all: investing in people knowledge 

and skills to promote development” – Aprendendo com todos: investindo no conhecimento e na 

habilidade de pessoas para promover o desenvolvimento (WORLD BANK, 2010b, 2011). 

Organização financeira internacional, que tem sua origem no contexto econômico após 

a Segunda Guerra Mundial, o BM vem elaborando orientações a nível mundial para o campo 

                                                             
14 Segundo Torres (2009, p.126), “O BM não apresenta ideias isoladas, mas uma proposta articulada – uma 

ideologia e um pacote de medidas – para melhorar o acesso, a equidade e a qualidade dos sistemas escolares, 

particularmente do ensino de primeiro grau, nos países em desenvolvimento”. 
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educacional, algumas delas advindas dos grandes eventos internacionais de educação, como o 

Fórum de Dakar no ano 2000. Segundo Vitor e Cerruti (2015, p.124), a partir desse ano, o BM 

deixou clara uma agenda própria dentro de uma “uma visão da educação como instrumento-

chave para ajudar os países em luta contra a pobreza”. Entre as orientações sugeridas estavam 

as parcerias público-privadas, provas e índices qualificadores de rede. Contudo, segundo os 

autores, “o organismo se esquiva de todo tipo de responsabilidade em relação às consequências 

de suas recomendações prévias, afirmando que sua função é apoiar os países e que a 

responsabilidade é dos governos”.  

Essas formas de orientação internacional, de acordo com Libâneo (2016, p.36-47), 

representam um movimento de “internacionalização das políticas educacionais” no “contexto 

de globalização”, em que são produzidos documentos com propostas de projetos e programas 

para diversos países pelo mundo. Ainda segundo o autor, em propostas educacionais, como as 

do Banco Mundial, focadas no discurso das necessidades mínimas de aprendizagem, “[...] a 

escola se reduz a atender conteúdos “mínimos” de aprendizagem numa escola simplificada, 

aligeirada, atrelada a demandas imediatas de preparação da força de trabalho”. 

Contribuindo para essa discussão, em estudos sobre internacionalização das políticas na 

América Latina, Beech (2009) menciona que mesmo com um “modelo universal” baseado em 

questões como descentralização e sistemas centralizados de avaliação, ainda existem “brechas 

entre os discursos oficiais e a implementação das políticas”. Em outras palavras, em suas 

análises comparativas das políticas educacionais em países como o Chile, Equador, Argentina 

e Brasil, o autor diz que os temas globais são interpretados com variações significativas, 

relacionadas aos seus contextos sociais, políticos e econômicos e de que é necessário realizar 

um “diagnóstico preciso de cada situação e de estudar a relação entre o global e o local em sua 

complexidade”. 
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1.3.2  Aspectos Conceituais e Teóricos 

  

 Nesse segundo subitem, exponho estudos e reflexões teóricas sobre o conceito de 

aceleração de estudos e seus efeitos para o trabalho docente. Inicialmente, apresento parte 

verbete sobre uma classe de aceleração, de Ana Amaral, disponibilizado no Dicionário Digital 

“Trabalho, Profissão e Condição Docente”, da Rede de Estudos Sobre Política Educacional e 

Trabalho Docente: “É uma estratégia de intervenção pedagógica, cuja metodologia alternativa 

objetiva sanar lacunas de aprendizagem e melhorar o desempenho dos alunos, possibilitando a 

todos a recuperação do tempo perdido ao longo de sua trajetória escolar”. Nesse mesmo verbete, 

a autora menciona a necessidade de “pesquisadores e educadores” repensarem os caminhos 

pedagógicos das turmas ditas regulares, até para evitar a formação de classe de acelerações 

(AMARAL, 2019).  

 Essa breve definição, nos possibilita pensar sobre as várias questões que envolvem uma 

aceleração de estudos, entre elas: o fracasso e a evasão escolar, a repetência e o trabalho 

docente. Assim, primeiramente, apresento autores que problematizaram essas e outras questões 

em momento contemporâneo à produção e à encenação dos primeiros programas de aceleração 

de estudos nos contextos escolares brasileiros. São eles: Prado (2000), Oliveira (2000), Setúbal 

(2000), Sampaio (2000) e Souza (1999). 

 Prado (2000) e Oliveira (2000) expõem uma visão crítica sobre o tema, porém, destacam 

positividade nessa possibilidade proposta pela LDB para corrigir o fluxo escolar. Segundo 

Prado (2000, p.53), quando o MEC adotou uma política nacional para aceleração de 

aprendizagem, proporcionou um caminho inovador a fim de provocar uma “mudança de atitude 

comportamental, de quebra da cultura da repetência e dos efeitos na correção de fluxo escolar 
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em todo sistema educativo do país”15. Ela destaca que a participação da sociedade civil era 

relevante, citando a parceria com o Instituto Ayrton Senna como “exemplar”. Essa posição da 

autora poderia apontar o seu diálogo com as reformas administrativas de viés gerencial 

introduzidas no governo do ex-presidente Fernando Henrique. Contudo, apesar de considerar 

que o programa federal apresentava boas adesões, Prado (2000) menciona que os resultados 

dessa ação para alunos “multirepetentes” ainda não eram satisfatórios. 

 Já Oliveira (2000) fez um “balanço” sobre o Programa Acelera Brasil (PAB), 

“implementado” pelo MEC, entre os anos de 1997 e 2000, para alunos do primeiro segmento 

do ensino fundamental. O autor considerou que ao contrário de outros programas, este provocou 

“uma mudança de vetor na política educacional comprometida com resultados permanentes e 

não com uma mera inovação ou invenção pedagógica” (OLIVEIRA, 2000, p.178). A 

articulação entre entidades não governamentais e entes federativos foi uma das características 

do PAB. Segundo o autor, essa experiência poderia ser usada também por estados e municípios 

a partir de seus próprios recursos, sem auxílio ou verba federal (como era o caso do referido 

programa). Oliveira (2000) ressalta a falta de estudos sobre aceleração de aprendizagem. 

 Em uma direção mais crítica, Setúbal (2000, p.10) entende que as acelerações de 

aprendizagem não podiam ser o único modo de corrigir o fluxo escolar, porque muitos alunos 

matriculados nessas classes apresentavam, na verdade, um histórico de repetência em séries 

anteriores. Assim, seria imprescindível, para a autora, uma “[...] mudança na escola – de modo 

a pôr em prática uma concepção de educação inclusiva e um ensino de qualidade, que assegure 

a promoção com aprendizagem efetiva”. Em um ponto de contato com as análises de Prado 

(2000) e de Oliveira (2000), Setúbal (2000, p,18) destaca a articulação entre instituições da 

sociedade civil e governo nessas acelerações – por meio de propostas pedagógicas, material de 

                                                             
15 A autora cita o Programa “Accelerated Schools” norte-americano como influência para educadores brasileiros 

na formulação da ideia da aceleração de estudos. Segundo Levin e Soler (1992), esse programa tinha como foco 

principal estudantes em risco, direcionando as ações ao envolvimento familiar e à “escola como um todo”. 
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apoio, avaliações e acompanhamento de rede – “potencializando o fortalecimento de 

consórcios, redes e fluxo de atuação”. Porém, Setúbal (2000) ressalta que as unidades escolares 

que desejarem mudar uma situação de fracasso escolar podem usar a experiência das 

acelerações de aprendizagem como uma “transformação em todo seu atuar”, colocando a escola 

próxima das necessidades dos alunos. 

 Sampaio (2000) destaca a complexidade que envolve a formação e o entendimento sobre 

o que é uma classe de aceleração no contexto escolar. Segundo a autora, nessas turmas, os 

alunos apresentavam uma diversidade elevada de aprendizagem e de comportamento. Esse fato 

dificultava a compreensão dos possíveis avanços de cada um, por parte dos docentes atuantes 

nas classes. Ela aponta que não se deve esperar o desaparecimento da repetência e da evasão 

escolar com a existência das acelerações de aprendizagem, pois essas questões que envolvem 

alunos em atraso escolar fazem parte de um “[...] processo longo e difícil de recuperar os 

estragos e persistir no caminho, para quem traz uma história de problemas de aprendizagem e 

desvalorização – individual, social, familiar, escolar” (SAMPAIO, 2000, p.71-72). 

Assim como Setúbal (2000), Souza (1999, p.94-98) ressalta a profundidade pedagógica 

dessa previsão da LDB. Entre outros pontos, esta autora destaca que as acelerações de 

aprendizagem permitem: a integração e reintegração dos alunos “excluídos no processo de 

escolarização regular”; a inclusão escolar como meta educacional relacionada à valorização 

social, sendo a turma acolhida por toda a escola; o reconhecimento, pela escola, de novas 

metodologias para o trabalho com alunos em atraso escolar; a necessidade de análises dessas 

classes além da prática docente, para evitar reduzir a complexidade que elas envolvem.  

No contexto político educacional, estudos envolvendo a aceleração de estudos ainda 

dialogam com as reflexões e considerações dos autores citados nos parágrafos acima. Porém, 

novos pontos e impasses puderam ser observados. Um deles é a relação entre IDEB e 

crescimento dos programas de aceleração de estudos, questões trazidas por Polato (2009) ao 
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falar sobre aceleração e superação de atraso escolar. Apresentando dados do Censo Escolar de 

2007, que identificou 8,7 milhões de crianças e jovens com distorção idade/série no ensino 

fundamental, a autora afirma que o debate sobre defasagem idade/série só “ganhou força” com 

a criação do IDEB, em 2005, visto que o desempenho escolar é uma das formas de estabelecer 

esse índice.  

Polato (2009) observou a metodologia de ensino como ponto principal de diferença 

entre as classes de aceleração e uma turma regular, pois “são raras as alterações nas expectativas 

de aprendizagem”. Questões como a negatividade com que os próprios alunos das acelerações 

vislumbram a si mesmo e a necessidade de existência da formação permanente dos docentes – 

em que haja flexibilidade na tradução das dinâmicas em sala de aula – são pontos levantados 

pela autora em classes de aceleração, a partir de entrevistas com docentes de São Paulo e Minas 

Gerais atuantes nesses programas. Essas questões nos possibilitam refletir novamente sobre a 

complexidade mencionada por Sampaio (2000) em relação ao trabalho docente nessas turmas 

de alunos com diversidades de comportamento e de aprendizagem.  

Em estudo recente, a partir de uma pesquisa em uma escola do estado de Santa Catarina, 

Silva e Zago (2019) objetivaram observar na política de implementação de classes de 

aceleração, mudanças ou reforço de práticas pedagógicas com alunos em atraso escolar. As 

autoras afirmam que o trabalho docente firme e dinâmico fez a diferença para as mudanças 

ocorridas com os alunos da turma pesquisada. Assim como Polato (2000), elas trazem a 

discussão sobre a negatividade que envolve os estudantes dessas turmas. Só que as autoras 

constataram esse olhar negativo a partir do ambiente escolar, sendo os “diferentes”, “os das 

turmas que não aprendem”, abrindo um reforço de outros preconceitos oriundos de raça e 

gênero, por exemplo.  

Por fim, contextualizando a discussão das acelerações de estudos na rede de ensino 

pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro, Lima (2015) afirma que elas fizeram parte da 
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política de correção de fluxo do governo do ex-prefeito Eduardo Paes entre os anos de 2009 e 

2014, a qual visava à diminuição da distorção idade/série e o analfabetismo funcional. A autora 

destaca a “ausência” por parte da administração municipal de “indicadores, prazos e definições 

de metas claras e mensuráveis” e de registro de avaliação dos resultados dos projetos de um 

programa de reforço escolar, entre eles o Projeto Autonomia Carioca. Dois pontos mencionados 

por Lima (2015) são relevantes: o trabalho docente com características de professor 

generalistas, visto a atuação deles em dinâmicas de várias disciplinas ao mesmo tempo; a 

formação de parceria público-privadas para implementação das acelerações de estudos no 

primeiro e no segundo segmento do ensino fundamental.  

Do mesmo modo que as outras autoras citadas, as considerações dessa autora 

mencionam os impactos da aceleração de estudos no trabalho docente. Nessa questão, observo 

o papel central dos professores no processo de tradução da política no contexto da prática e, no 

contexto político-educacional do município do Rio de Janeiro, sua relevância na atuação com 

alunos em atraso escolar no segundo segmento do ensino fundamental, a partir do Projeto 

Autonomia Carioca – formalizado por meio de parceria entre a SME/RJ e a FRM nos anos de 

2010 e 2016. 

 Diante dessas considerações teóricas e direcionando o olhar para o trabalho docente em 

aceleração e estudos, é possível observar a complexidade que envolve as ações pedagógicas 

desses professores no cotidiano de uma turma para alunos em atraso escolar. Seja porque as 

metodologias usadas a partir de parceiros privados não foram elaboradas por eles, seja pela 

diversidade de aprendizagem e de comportamento dos estudantes matriculados nessas classes. 

Por isso, é importante pesquisar e analisar quais são os efeitos da atuação nesse tipo de turma 

para o trabalho docente, não só em uma visão governamental, como também na visão dos 

sujeitos atuantes nela, ou seja, os professores. Dessa forma, se pode contribuir com as 

discussões que envolvem tanto a relação público-privado como também as relações que 
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examinam a possibilidade da profissionalidade docente por meio de descritores (ROLDÃO, 

2002, 2005) ou dimensões (CONTRERAS, 2002) em aceleração de estudos – esses últimos 

pontos serão abordados no início da seção 2. 

 

1.4 A ACELERAÇÃO DE ESTUDOS NO CENÁRIO DE EDU-BUSINESS 

 

Além das considerações políticas, legais e conceituais apresentadas nos itens e subitens 

anteriores dessa seção, refletir mais atentamente sobre as parcerias público-privadas e o cenário 

que possibilitou seu crescimento na educação é relevante para analisar os discursos que 

acontecem no contexto da produção de textos e no contexto da prática, em uma política 

educacional com aceleração de estudos. Nesse sentido, alguns projetos e programas pelo país 

tiveram origem em associações entre o Estado e organizações da sociedade civil, como a 

realizada entre a SME/RJ e a FRM no Projeto Autonomia Carioca. A origem dessas parcerias 

está inserida em um contexto político-educacional de uma nova governança em rede e de 

grandes negócios educacionais, relacionando ideias, pessoas e metodologias educativas. Um 

cenário de privatizações endógenas e exógenas, em que o neoliberalismo se mostra de forma 

concreta no cotidiano escolar. Nos dois subitens a seguir, apresento meu diálogo com Ball 

(2007, 2014) referente a esses dois cenários no campo educacional, relacionando essas 

considerações à questão da encenação de acelerações de estudos por meio de parcerias público-

privadas. 

 

1.4.1. A Governança em Rede 

 

 Nas suas pesquisas e análises sobre os processos de privatização no campo educacional 

e o neoliberalismo na prática, Ball (2007, 2014) tem discutido novas relações entre o público e 

o privado envolvendo o sistema educacional inglês, como também um contexto de ensino 
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internacional, chegando a fazer referência também ao Brasil. Primeiramente, é relevante 

observar duas questões abordadas por ele nas discussões sobre as reformas estatais vivenciadas 

por diversos países nas últimas décadas: as tecnologias políticas e o neoliberalismo “nas nossas 

cabeças”.  

 As tecnologias políticas são divididas em três por Ball (2007, 2014): 1) o mercado, em 

que a ideia de competitividade oriunda do setor privado é usada em ações governamentais, 

retirando os conceitos burocráticos do setor público, como hierarquização; 2) o novo 

gerencialismo, onde em nome da qualidade e eficiência, o setor público se torna uma grande 

oportunidade de negócios para o setor privado; 3) a performatividade16, em que as 

subjetividades dos profissionais de educação são avaliadas, mensuradas e julgadas no cotidiano 

escolar, em nome de uma qualidade educacional, como um “mecanismo-chave da gestão 

neoliberal”. Ball (2007, p.24) considera que “Cada tecnologia é uma forma de disciplina e 

regulamentação e juntas elas constituem um novo regime de regulamentação do setor público”.  

Ainda segundo o autor, essas três tecnologias geram efeitos de diferentes dimensões entre os 

indivíduos envolvidos nos espaços educacionais formais17 como: “(a) aumento das pressões e 

do estresse emocional relacionado com o trabalho; (b) aumento do ritmo e intensificação do 

trabalho; (c) alteração das relações sociais” (BALL, 2001, p.110) 

 Em relação ao neoliberalismo, o autor nos possibilita pensar que ele deve ser observado 

não sendo “algo que está apenas lá fora, na economia, mas também aqui dentro, em nossas 

cabeças”, como na questão da performatividade (ROSA, 2013). Por isso, o autor reforça a 

necessidade de entender essas mudanças no conjunto de subjetividades que envolvem o 

                                                             
16 Segundo Ball, “ A performatividade de subjetividades individuais e das organizações são usadas para mensurar 

a produtividade ou produção ou exibição de qualidade ou momentos de promoção ou inspeção (BALL, 2007, 

p.27). 
17 Dialogo com os estudos de Gohn (2011) sobre conceito amplo de educação, entendendo as ações educativas a 

partir de três modalidades: educação formal: atividades de escolas e universidades; educação não formal: 

atividades em espaços como ONGs, Fundações e Museus; educação informal: atividades do dia a dia, na 

convivência com familiares e amigos. 
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ambiente escolar, analisando discursos e contextos, em que se inserem docentes, gestores, 

discentes e os administradores. Ball (2014, p.42) afirma que “o neoliberalismo não é 

simplesmente [...] um processo de privatização, de individualização e de desgaste do Estado 

[...] O neoliberalismo também atua nas instituições do setor público e no Estado”. Para o autor, 

o neoliberalismo também é “polimórfico e evolutivo”, ou seja, pode apresentar direcionamentos 

diferentes em cada país, de acordo com seus contextos político-sociais.  Para Ball (2014), surge 

um currículo neoliberal, em que o as experiências do privado são exemplos a serem seguidos, 

em um cenário de novas formas de governar e um crescimento das questões relacionadas à 

performatividade. 

 As tecnologias políticas e o neoliberalismo “em nossas cabeças” conquistam espaço na 

área educacional, redefinido fronteiras entre o público e o privado e, também, os discursos no 

contexto de produção e no contexto da prática de políticas educacionais. Nesse cenário, surge 

uma nova forma de governança, a partir de redes políticas. Ball (2014, p.29) afirma que “redes 

políticas são um tipo de “social” novo, envolvendo tipos específicos de relações sociais, de 

fluxos e de movimentos”. O autor acrescenta que as redes políticas trazem novos atores para os 

discursos de uma política e formam relações diferenciadas entre os indivíduos e organizações 

que as compõem.  

 Embora relacionadas, as redes políticas podem ser analisadas de duas formas diferentes, 

segundo Ball (2014, p.30, 31): 1) Como método, captando e descrevendo os “aspectos mais 

visíveis” nas relações em uma rede; 2) Dispositivo Conceitual, observando as “mudanças reais” 

advindas das relações existentes nessa rede. Nesse último caso, em que se analisam “relações 

de poder”, aparece a chamada governança em rede, onde Estado e setor privado compartilham 

ações para solucionar problemas na educação, ampliando o número de indivíduos e 

organizações participantes em uma política educacional. O autor destaca que o “Estado adquire 

novos poderes e novas formas de poder”, pois mesmo abrindo espaço para serviços privados, 
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ele também conquista outros espaços em outras áreas como o controle dessas atividades 

privadas.  

Ball (2013) analisa a formação das “heterarquias”, termo usado por ele observando essa 

nova governança, na qual se interligam o Estado e os atores privados – entre outros – no 

contexto da produção e da influência de uma política. O autor afirma que as “heterarquias” se 

definem “por interesses comerciais em resultados específicos, e alguns dos relacionamentos 

dentro delas são especificamente contratuais e financeiros, mas também abrangem 

compromissos sociais por voluntários e filantropos” (BALL, 2013, p.180). Assim, nem sempre 

organizações como os sindicatos fazem parte dos atores que formam os discursos do contexto 

de produção da política, representando, em algumas situações, uma menor participação de 

representantes docentes nos discursos formuladores de uma política educacional.  

 Desse modo, Ball (2014, p.32) alerta para a influência dessa governança em rede no 

contexto da produção dos textos das políticas, visto a diversidade de atores envolvidos, que 

trazem em seus discursos anseios e interesses diferentes – nem sempre claros – dificultando a 

transparência nos reais objetivos de um projeto ou programa educacional, por exemplo. Até 

porque, como o autor destaca, há dificuldades por parte dos pesquisadores em mapear uma rede 

política, pois nem sempre é possível conhecer todas as reuniões, encontros e discursos que 

antecederam o texto final de uma proposta política, o que torna as “redes opacas”, mesmo sendo 

possível um mapeamento físico. Essa questão envolvendo o contexto da produção, destacado 

pelo autor, nos remete à possibilidade de ampliação de estudos observando os possíveis efeitos 

no contexto da prática de uma política advindos de uma governança em rede, analisando os 

efeitos para o trabalho docente e os processos de aprendizagem discentes. 

 Em relação ao Brasil, Ball (2014, p.64-65) cita o Movimento Todos Pela Educação 

como um exemplo de organização privada, a qual se interliga por projetos e ações, tanto com o 

governo brasileiro, como também com outras entidades internacionais, citando a parceria dele 
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com o Instituto Liberdade – organização que faz parte do grupo internacional Liberty Network. 

Nessa associação, que une ideias, pessoas e projetos, o Todos pela Educação – fundado por 

representantes de diversas empresas e bancos brasileiros – propõe projetos e programas para o 

governo – alguns já adotados – além de usar “canais acadêmicos e da mídia para ajudar a 

promover a educação como prioridade nacional”. Nesse exemplo apresentado pelo autor, 

observo a complexidade dessas redes de políticas, que se formam por meio dessa nova 

governança, advinda das novas relações entre o público e o privado em que, nem sempre, o 

campo educacional está na frente do campo econômico. 

 As considerações sobre governança em rede apresentadas a partir dos estudos de Ball 

(2007, 2013, 2014) são relevantes nessa tese, para compreender as relações político-

educacionais envolvendo SME/RJ e FRM no projeto de aceleração de estudos, Autonomia 

Carioca, sejam relações com entes governamentais, seja com organizações privadas, conforme 

será apresentado na seção 2. Além de ser um tema que possibilitará refletir sobre os efeitos 

dessas relações na metodologia elaboradas para as acelerações de estudos sem a participação 

dos professores da rede de ensino carioca, gerando efeitos no trabalho docente.  

 

1.4.2. O Edu-business e a Nova Filantropia 

 

 Conforme meu diálogo teórico com Ball (2007, 2014), observei que no contexto 

político-educacional neoliberal das últimas décadas, as relações entre o público e o privado se 

modificaram, dando origem nos Estados a um tipo de governança em rede, que proporcionou a 

possibilidade de diversos negócios na área educacional por meio de processos de privatização. 

No Edu-business envolvendo Estados e organizações privadas, ocorre a venda de soluções e 

produtos para problemas educacionais, além da oferta de indivíduos para atuarem como 

formuladores de políticas. A Educação se tornou um espaço de oportunidade de negócios, 
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vislumbrado por grandes empresas internacionais e nacionais. Algumas delas compostas por 

economistas, administradores, entre outros indivíduos não necessariamente, educadores ou 

profissionais de educação, mas que oferecem em seus discursos metodologias e propostas para 

a educação de crianças e jovens pelo mundo.  Para compreender como são formados os Edu-

business e sua relação com as parcerias público-privadas, apresento as considerações teóricas 

de Ball (2007, 2014), com as quais vou dialogar nas análises sobre os efeitos da parceria 

público-privada da SME/RJ e a FRM para o trabalho de docentes que atuaram no Projeto 

Autonomia Carioca. 

No contexto neoliberal, Ball (2014, p.156) afirma que oportunidades de negócios 

surgem no cenário educacional global, relacionando educação à economia e atividades 

empresariais, surgindo, assim, “[...] novas formas de terceirização, contratação e parceria 

público-privada que estão emergindo quanto mais o negócio da educação pública é despojado 

e “privatizado” e “compartilhado” com os negócios”. No “discurso de privatização”, as 

parcerias, as inovações, os negócios, o privado são termos chaves, no que o autor chama de 

“Kwowledge Economy”.  Segundo Ball (2007, p.31), “essas palavras representam uma nova 

forma de pensar sobre educação, novos caminhos de ação e relações para os trabalhadores de 

educação”.  

Em entrevista a Rosa (2013), o autor considera que o “processo de mercantilização da 

educação” modifica o significado sobre quem é o professor e o significado de educar. Ball 

acrescenta: “agora são ideias que se converteram em mercadorias que podem ser compradas e 

vendidas, ou seja, são as próprias políticas que fazem parte de um mercado global, visto que há 

muitas empresas interessadas em vender tais ideias no mercado global de políticas 

educacionais” (ROSA, 2013). 

Diante desse cenário, Ball (2014, p.157 -174), aponta três formas de privatização na 

educação envolvendo o Edu Business: 1) Recalibração Organizacional, “venda” da melhoria e 
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mediação de políticas, em que empresas apresentam um “varejo de soluções políticas” e 

“melhoria para as escolas”; essas “soluções” aparecem como produtos que podem ajudar na 

aprendizagem escolar, num discurso salvacionista para o contexto educacional, envolvendo 

docentes e discentes; 2) Colonização das infraestruturas das políticas, onde a própria política é 

“transformada em uma mercadoria”, atuando, nessa forma de privatização, empresas de 

consultorias que nem sempre são formadas por educadores; 3) Exportação e venda política: um 

mercado global de ideias de políticas, em que empresas interferem diretamente na formulação 

da política nacional, colocando, por exemplo, “políticos locais e funcionários públicos” 

seguindo as orientações pensadas por determinada organização privada. 

Das três formas de privatização, as parcerias público-privadas se apresentam no 

primeiro grupo, o da “recalibração organizacional”, pois segundo o autor afirma, nesse caso ela 

é feita não “[...] retirando os serviços do controle do setor público, mas sim por venda de 

“soluções” políticas e via de colaborações de vários tipos com o setor público, embora umas 

sejam mais significativamente colaborativas do que outras” (BALL, 2014, p.162). Para o autor, 

essas parcerias “geram fluxos de pessoas, linguagens métodos, valores e culturas” e trazem 

junto os consórcios “[...] o privado para dentro do setor público na forma de empreendimentos 

conjuntos (joint ventures) e a participação nos lucros, sem tirar a “propriedade” inteiramente 

das mãos do setor público” (BALL, 2013a, 2014). Em diálogo com as afirmações do autor, 

observei em minha pesquisa que esses novos parceiros vêm atuando junto aos estados e 

municípios brasileiros nas últimas duas décadas, com discursos direcionados à solução de 

questões, as quais vão desde atraso escolar, relacionado à distorção idade/série, até uma 

formação mais ampla de docentes atuantes em redes públicas de ensino (ÁVILA, 2016). 

Contribuindo para essa discussão, em um ponto de contato com Ball (2014), Beech 

(2012) menciona existir entre políticas, práticas e ideias em diversos países o que ele chama de 

“novas crianças passeando pelo parque global”, ou seja, organizações internacionais, ONGs, 
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corporações, por exemplo, divulgando orientações no campo educacional. Segundo o autor, 

aparece um “mercado global de educação”, em que determinadas corporações “prestam 

serviços educacionais” para diversos países pelo mundo, dentro de escolas e governos, o que 

torna a análise do contexto educacional global e nacional cada vez mais complexa.  

Nesse cenário de Edu-Business e de nova governança em rede, Ball (2007, 2014) faz 

também uma análise sobre Nova Filantropia ou Filantropia 3.0. Segundo o autor, é uma nova 

forma de atuar como filantropo, em que há doação por resultados. Essas organizações privadas 

seguem três princípios básicos: “ampliar e adequar organizações sem fins lucrativos”; “ênfase 

na gestão e na avaliação de desempenho”; “engajamento consultivo”. Assim, elas incentivam o 

uso de soluções de mercado para impasses educacionais e sociais, gerando a formação de redes 

políticas e educacionais. Esse fato representa ligações horizontais e verticais entre os indivíduos 

e métodos, que envolvem cada atividade educacional oferecida por cada filantropo a nível 

global e nacional (BALL, 2014).  

Em relação ao Brasil, o autor cita o Instituto Ayrton Senna e a Fundação Lemann como 

novos atores nesse cenário político e participantes das discussões sobre educação, seja em 

relação à atuação do professor, seja em relação aos atos de ensinar e de aprender (AVELAR, 

2016). Sobre esse instituto aqui na cidade do Rio de Janeiro, conforme documento da SME/RJ 

de fevereiro de 2012, observei que ele era parceiro da SME/RJ no Programa de Reforço Escolar 

em um projeto de realfabetização para alunos do segundo segmento e um projeto de aceleração 

de estudos para alunos do primeiro segmento do ensino fundamental nas escolas públicas 

municipais. Esta foi, assim, uma parceria público-privada que levou as propostas pedagógicas 

do IAS para orientar o processo de aprendizagem de alunos em atraso escolar nas escolas 

cariocas. Fato que nos reporta à questão apresentada por Ball (AVELAR, 2016).  

Desse modo, na administração do ex-prefeito Eduardo Paes, observo a atuação dessa 

Nova Filantropia no Programa de Reforço Escolar, seja com o IAS com as realfabetizações e 
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acelerações de estudos, seja com a FRM com as acelerações de estudos, introduzindo propostas 

metodológicas prontas, como soluções as necessidades de aprendizagem de alunos analfabetos 

funcionais e em atraso escolar. Contudo, soluções que não foram discutidas previamente com 

os professores da rede de ensino pública carioca, mas que geraram efeitos no trabalho dos 

docentes. 

Diante do exposto, as considerações sobre Edu-Business e Nova Filantropia são 

relevantes para analisar o contexto de formação da parceria entre a SME/RJ e a FRM no ano de 

2009 e o contexto dos resultados que envolveu sua finalização no ano de 2015, visto que as 

parcerias se apresentam como um direcionamento estatal interligando público e privado, dentro 

dessa nova proposta de governança. Entender esses momentos do Projeto Autonomia Carioca 

ajudará na análise dos efeitos para o trabalho docente de uma parceria público-privada em 

aceleração de estudos. 
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2 A ACELERAÇÃO DE ESTUDOS E TRABALHO DOCENTE EM ESCOLAS 

PÚBLICAS MUNICIPAIS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: POLÍTICA, 

PROFISSIONALIDADE E CARACTERÍSTICAS  

 

Atualmente, a rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro é a maior da América 

Latina, com alunos matriculados na Educação infantil, no Ensino Fundamental e na Educação 

de Jovens e Adultos, possuindo os seguintes números: 1542 unidades escolares; 39.597 

professores, sendo 16.715 professores atuantes no segundo segmento; 641.564 alunos, sendo 

26.571 em programa de correção de fluxo (SME/RJ, 2020c).  Desde o ano de 2010, durante a 

administração do ex-prefeito Eduardo Paes, a rede carioca já era a maior do Brasil18, com uma 

divisão em onze Coordenadorias Regionais de Educação. 

Esses números oficiais comprovam a amplitude da rede carioca e a diversidade de 

discursos de docentes, gestores, discentes e profissionais de educação existentes no contexto da 

prática (BALL, 1994, 2016), o que enseja pensar na possibilidade de várias interpretações e 

traduções no momento de atuação das políticas educacionais. Desse modo, o Projeto Autonomia 

Carioca aconteceu nesse contexto de rede de ensino e em um cenário político-educacional 

brasileiro de novas relações entre o público e privado, iniciado a partir dos anos de 1990, como 

apresentado na seção 1. Soluções, produtos, consultores e metodologias são ofertados pelas 

organizações privadas aos entes públicos, com vista a resultados como a diminuição do atraso 

escolar, do analfabetismo e a melhoria na aprendizagem e da correção de fluxo.  

Considerando os estudos de Ball (1994, 2007, 2014) sobre políticas educacionais, 

observo que no contexto da produção, organizações privadas nacionais e organismos 

internacionais trouxeram seus discursos no momento da formulação das políticas públicas 

                                                             
18 Dados oficiais, mostram que em 2013, a rede carioca possuía 1450 escolas, 660 mil matrículas e 45.529 docentes. 

Esses números aumentaram em 2015 para: 1461 escolas, 654.454 alunos matriculados, sendo 491.822 no ensino 

fundamental e 15.328 professores do segundo segmento (SME/RJ, 2013, 2015c). Em 2019, novos números: 1540 

unidades escolares; 39.017 professores, sendo 13.256 professores atuantes no segundo segmento; 46.778 alunos, 

24.808 em programa de correção de fluxo (SME/RJ, 2019). 
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educacionais de estados e municípios brasileiros, influenciando alguns direcionamentos 

tomados em redes públicas de ensino.  Contudo, no contexto da prática (BALL, MAGUIRE, 

BRAUN, 2016), essas formas de privatização – como a parceria SME/RJ e a FRM no Projeto 

Autonomia Carioca – apresentaram uma complexidade em razão da própria diversidade de 

pessoas e ideias que compõem o ambiente escolar. São docentes, gestores, discentes, pedagogo, 

entre outros profissionais, que ao interpretarem e traduzirem a política no contexto de suas 

escolas, envolveram-se em questões muito mais complexas do que diminuir numericamente 

uma distorção idade/série de seus alunos em atraso escolar. O trabalho docente sofreu e sofre 

efeitos diretos em razão de novas metodologias “ofertadas”, as quais lhe competem a função de 

desenvolver com seus estudantes no cotidiano escolar. 

Assim, primeiramente, exponho as considerações sobre a Teoria da Atuação da Política 

(Theory of Policy Enactment), uma ferramenta analítica apresentada por Stephen J. Ball, Meg 

Maguire e Annet Braun, para os estudos da política educacional acontecendo no contexto 

escolar, partindo do pensamento de que ela não é meramente implementada. Conforme 

mencionei na seção 119, Stephen J. Ball (MAINARDES, MARCONDES, 2009, p.305), 

“rejeita” a “ideia de que as políticas são meramente implementadas”, pois transmite o 

entendimento linearidade da política, fato pouco positivo em razão da complexidade de atores 

e contexto de uma política. Segundo o autor, (AVELAR, 2016, p.6), “[...] a atuação da política 

é mais uma vez uma tentativa de escapar do confinamento da teorização modernista arrumada, 

ordenada e agradável, focada particularmente na noção de implementação”.  Desse modo, 

dialogo com o autor ao considerar a “possibilidade criativa” dos atores no contexto da prática 

de uma política.   

Depois, apresentarei os impasses e problemas que envolvem o trabalho docente na 

educação básica no contexto político-educacional neoliberal, destacando a questão da 

                                                             
19 No item 1.2, ao tratar sobre o uso do enfoque de análise para o estudo das políticas educacionais e o diálogo 

com o Ciclo de Políticas elaborado por Stephen J. Ball e seus colaboradores. 
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profissionalidade docente, em que farei um diálogo com os estudos de Maria do Céu Roldão 

(2005, 2007) e José Contreras (2002). Por fim, exponho as características e a forma de atuação 

docente em cada um desses momentos da aceleração de estudos para alunos matriculados no 

segundo segmento em escolas cariocas, partindo de documentos oficiais da SME/RJ e da FRM. 

Serão informações sobre os direcionamentos metodológicos sobre o Projeto Autonomia 

Carioca e a aceleração de estudos para o segundo segmento após a finalização da parceria com 

a FRM. Nessa seção, as considerações apresentadas contribuíram para a análise documental e 

a análise de conteúdo temática proposta nesse estudo. 

 

 

2.1 TRABALHO DOCENTE E A TEORIA DE ATUAÇÃO DA POLÍTICA     

 

A Teoria de Atuação da Política ou Theory of Policy Enactment é resultado de um estudo 

realizado por Ball, Maguire e Braun (2016, p.13) em quatro escolas secundárias britânicas, em 

que a política foi analisada no seu momento de encenação, ou seja, no cotidiano escolar. Os 

autores desejam “transformar a política em um processo tão diverso e repetidamente contestado 

e/ou sujeito a diferentes interpretações conforme é encenado (colocado em cena, em atuação) 

(ao invés de implementado) de maneiras originais e criativas dentro das instituições”. Segundo 

Mainardes (2018, p. 4-5), “o termo enactment é de difícil tradução” e Stephen J. Ball, Meg 

Maguire e Anette Braun “[...] usam esse termo para indicar que as políticas são interpretadas e 

materializadas de diferentes e variadas formas”, sem seus atores serem “mero 

implementadores”. Na língua portuguesa, o termo “policy enactment” pode ser traduzido como 

“encenação”, “colocar em ação” ou “atuação”20.  

Nesse sentido, a Teoria de Atuação da Política destaca a importância do contexto em 

que insere a unidade escolar e apresenta “dimensões contextuais” a serem observadas pelo 

                                                             
20 Nesse estudo, usarei o termo “policy enactment” no sentindo de atuação da política. O “processo de atuação” 

envolve “a efetivação da política na prática e através da prática”, segundo Stephen J. Ball.  



68 
 

pesquisador em suas análises. Mainardes (2018, p. 5) afirma que “ essas dimensões são bastante 

úteis para a análise de políticas, uma vez que orientam o pesquisador para identificar os aspectos 

intervenientes no processo de colocar as políticas em ação, no contexto da prática”. São quatro 

as dimensões contextuais apresentadas pelos autores: contextos situados; culturas profissionais; 

contextos materiais; contextos externos. No parágrafo a seguir, apresento o significado das 

dimensões contextuais para Ball, Maguire e Braun (2016) e, dialogando com elas em minhas 

análises, exponho os questionamentos que fiz em meu estudo relacionados ao trabalho docente 

em aceleração de estudos no contexto da prática na rede pública municipal de ensino da cidade 

do Rio de Janeiro. 

A primeira dimensão são os “Contextos Situados”, relacionados à localização e ao 

histórico do estabelecimento escolar, me possibilitou perguntar: Onde fica a escola?; Qual a 

história da unidade escolar?. A segunda dimensão são as “Culturas Profissionais”, em que o 

olhar do pesquisador é voltado aos docentes e sua relação com o ambiente escolar, em que 

questionei pontos como: O tempo de docência do professor naquela escola? Quais as 

experiências anteriores ao PAC?; A relação do docente em aceleração de estudos e o espaço 

escolar?. A terceira dimensão são os “Contextos Materiais”, representando os aspectos físicos 

da escola estudada, o que me reportou a perguntas como: Qual a sua infraestrutura básica?; 

“Qual são os seus espaços pedagógicos?. Por fim, a quarta dimensão que são “Contextos 

Externos”, onde ações políticas, além do espaço escolar, interferem no cotidiano de docentes e 

discentes, que no meu estudo me levou a questionar sobre os índices qualificadores de rede, 

como o IDEB.  

Além de reforçar a importância do contexto, por meio dessas dimensões, a Teoria de 

Atuação da Política menciona a relevância dos discursos no processo de atuação da política, ou 

seja, quando ela acontece nas práticas escolares. Em relação aos docentes, os autores apontam 

que “a política é feita pelo e para os professores; eles são atores e sujeitos, sujeitos e objeto da 
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política.  A política é escrita nos corpos e produz posições específicas dos sujeitos” (BALL, 

MAGUIRE, BRAUN, 2016, p.13).  

Assim, os autores apresentam categorias de “atores” ou “posições” em uma política 

educacional, ressalvando que elas “não são necessariamente ligadas a indivíduos específicos, 

nem são fixas, unificadas e mutuamente tipos exclusivos de professores/adultos em cada caso” 

(BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016, p. 75). São elas: narradores, empreendedores, pessoas 

externas, negociantes, entusiastas, tradutores, críticos e receptores. No contexto da prática a ser 

analisado nesse estudo, os discursos das categorias entusiastas e tradutores serão os pontos 

chaves, visto que surgem, principalmente, a partir das falas docentes – levantadas nessa tese 

por meio de entrevistas com docentes de aceleração de estudo na rede de ensino pública carioca. 

De acordo com os autores, os tradutores e os entusiastas “recrutam outras pessoas para as 

possibilidades da política, eles falam da política diretamente pela prática, e ficam entre papéis 

de especialistas e responsabilidades, para tornar a atuação um processo coletivo” (BALL, 

MAGUIRE, BRAUN, 2016, p. 89).  

As diferentes dimensões contextuais e os diversos atores envolvidos na atuação de uma 

política educacional possibilitam seus processos de interpretação e tradução, desde o contexto 

da produção até o contexto da prática. Ball, Maguire e Braun (2016, p. 69) definem 

interpretação como “ um processo político institucional” e “um compromisso com as linguagens 

políticas”. Já a tradução seria “uma espécie de terceiro espaço entre política e prática. É um 

processo iterativo de fazer textos institucionais e colocar esses textos em ação, literalmente 

atuar”. Em outras palavras, interpretação acontece dentro do binômio política/gestores; a 

tradução dentro do binômio é política/prática, 

Os autores afirmam que a interpretação e a tradução ocorrem em “arenas diferentes”, 

contudo, não são partes isoladas em uma política. Para Ball, Maguire e Braun (2016) “a política 

não é “feita” em um ponto no tempo; em cada escola é sempre um processo de “tornar-se”, 
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mudando de fora para dentro e de dentro para fora. Em outras palavras, segundo os autores, em 

processos de “tradução” e interpretação”, a política apresenta mudanças, relacionadas aos 

sujeitos que dela vão se apropriando de acordo com seus contextos. Entre eles estão os docentes. 

Em entrevista, Stephen Ball também destaca que “a política precisa ser reconstruída e recriada 

em relação ao contexto. Ela precisa ser traduzida do texto para a prática, de palavras no papel 

para ações em sala de aula, ou outros lugares” (AVELAR, 2016, p.7). 

Por fim, destaco uma afirmação dos autores sobre a escola, oriunda de suas análises, 

relacionada às dimensões contextuais que envolvem a Teoria de Atuação da Política e aos 

discursos que perpassam a interpretação e tradução de uma política. Uma afirmação que remete 

a toda complexidade que envolve o contexto da prática de uma política educacional. De acordo 

com os autores, a escola surge “como um conjunto social obsoleto, que é revalidado 

continuamente, sustentado e mudado pelos diversos esforços de redes de atores sociais com 

interesses e compromissos díspares, mas mais ou menos focados” (BALL, MAGUIRE, 

BRAUN, 2016, p.102). 

 

2.2 O TRABALHO E A PROFISSIONALIDADE DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

O trabalho docente em uma aceleração de estudos envolve questões pedagógicas, 

políticas e institucionais. Assim, a complexidade nessa docência com alunos em atraso escolar 

se observa tanto nas novas propostas metodológicas que esse professor deve desenvolver com 

seus alunos, como também nas demandas e nas responsabilidades atribuídas a ele no ambiente 

escolar. A vivência dessa complexidade, deveria ser antecedida por uma formação específica 

docente para atuação nessas classes. Conforme apresentado na seção 1,21 o atual trabalho de 

docentes na educação básica está inserido em um processo de mudanças político-

                                                             
21 No subitem 1.3.1, esse contexto político educacional neoliberal é destacado durante a administração do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, quando surgiram os primeiros projetos de aceleração de estudos no país.  
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administrativas neoliberais, com viés gerencial, o qual tem provocado efeitos na sua atuação e 

originado novas funções para os professores em suas escolas.  

Legalmente, em relação à formação para o trabalho docente, a LDB dispõe entre os 

artigos 61 e 67 orientações sobre a formação inicial e continuada dos profissionais da Educação 

Básica, fundamentada “na formação sólida básica”, na “associação entre teoria e prática” 

(BRASIL, 1996). Além disso, de acordo com a LDB, aos entes federados cabe a 

responsabilidade de garantir a formação continuada e capacitação profissional por meio de 

regime de colaboração. Em suas metas 15 e 16, o atual Plano Nacional de Educação (PNE/2014) 

propõe estratégias voltadas para a formação docente na Educação Básica, em diálogo com as 

disposições da LDB, com a garantia da formação continuada por União, Estados e Municípios, 

por meio de acordos de colaboração22.  

Atualmente, a criticada Resolução do Conselho Nacional de Educação no 2 de 20 de 

dezembro de 2019 definiu as diretrizes nacionais e uma base nacional comum da formação 

inicial dos professores na Educação Básica, prevendo uma articulação entre formação inicial e 

formação continuada (BRASIL, 2019). Dialogo com Bazzo e Scheibe (2019), ao afirmarem 

que diferentemente da Resolução n.2/ 2015, apoiada por entidades como a Anped e Anfope, a 

resolução de 2019 está inserida em uma “política de reorientação curricular” proposta em um 

contexto neoliberal com ideias mercadológicas, pouco positiva aos docentes. Ressalto que em 

nenhum desses instrumentos normativos há uma referência específica à formação docente em 

aceleração de estudos e as referências específicas à formação continuada não apareceram na 

atual resolução.  

                                                             
22 Mais recentemente, a nova Base Comum Curricular mencionou brevemente a questão da formação continuada, 

como forma de “garantir que os professores estejam alinhados às orientações prevista na base”, em uma perspectiva 

de serem “implementadores” dessa base (BRASIL, 2020). Contudo, ao falar dessa questão e das competências a 

serem desenvolvidas pelos alunos a partir do trabalho docente, também não há referências as acelerações de 

estudos, além da Base ter uma proposta pouco simplista para o trabalho docente na Educação Básica e atender aos 

interesses de um contexto neoliberal voltada para conceitos gerenciais e mercadológicos. 
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Nesse contexto, em relação aos estudos sobre profissão e a profissionalidade docente, 

Oliveira (2010, p.24-25) aponta duas vertentes como possibilidade de analisar o trabalho 

docente: uma fundamentada nos saberes docentes na prática e na sua formação; outra na 

perspectiva da sociologia das profissões. A autora expõe que a “confluência das teses de 

profissionalização e da proletarização coloca em evidência o problema da identidade do 

magistério”. Diante desse cenário, Oliveira (2010), aponta que surgem teses voltadas à 

“desprofissionalização”, pelo fato da própria profissionalização não ser definida. A autora 

também afirma que, pelos docentes assumirem diversas funções no seu cotidiano, “tem de 

responder a exigências para as quais não se sente preparado. Muitas vezes, os trabalhadores 

docentes são obrigados a desempenharem funções de agentes públicos, assistente social [...] 

entre outros” (OLIVEIRA, 2010, p.24). 

Nesse sentido, Esteves (2009) aponta dez “indicadores básicos”, que podem resumir 

essas modificações na educação e os efeitos para a profissão docente. Entre eles estão: “novas 

responsabilidades para o professor”, envolvendo questões psicológicas e afetivas; 

“responsabilidade pela ausência familiar e de outros agentes sociais”, desempenhando funções 

para as quais não foi formado; “autoridade e disciplina na relação educativa”, relacionado a ser 

respeitado por sua turma.  

Em diálogo com essas considerações de Esteves (2009), Nunes e Oliveira (2017, p.68-

69) consideram que os fatores apontados por esse autor geram consequências no trabalho, na 

carreira, no desenvolvimento profissional e na qualidade da educação básica. Os autores 

apontam que os docentes devem buscar a qualificação permanente, até como modo de continuar 

entusiasmados com sua profissão, pois sem ela “[...] o professor não consegue estabelecer e 

manter a capacidade de analisar as mudanças educativas, além de ter dificuldade de adaptar-se 

às novas exigências da educação contemporânea”. No contexto de nova gestão pública, oriundo 

das reformas administrativas a partir dos anos de 1990, Oliveira (2019, p.281) ainda menciona 
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que no Brasil governos estaduais e municipais têm elaborado políticas voltadas para avaliações 

em larga como a Prova Brasil, os quais podem “estar ou não associados à política de incentivos 

materiais, como prêmios e bônus” em uma responsabilização moral e profissional do próprio 

ambiente escolar.  

Assim, diante desse cenário, que envolve o trabalho docente com novas demandas, 

novas responsabilidades e de novas metodologias oriundas dos parceiros privados, os 

professores de aceleração de estudos têm desenvolvido dinâmicas em sala de aula, visando à 

correção da defasagem idade/série de seus alunos, acelerando os seus processos de 

aprendizagem. De modo amplo, representa um trabalho docente pedagogicamente diferente do 

habitualmente proposto para turmas regulares, às vezes, capaz de gerar efeitos nas suas próprias 

atividades profissionais futuras. Fato que nos reforça novamente a complexidade desse trabalho 

e da importância de compreender o que caracteriza uma docência em aceleração de estudos, 

conforme contexto apresentado por Esteves (2009), Oliveira (2010), Nunes e Oliveira (2017). 

Em uma perspectiva de analisar essa complexidade, que envolve o trabalho docente 

além das questões sociopolíticas, Tardif (2003) discute e apresenta os saberes necessários para 

a profissão docente. Segundo o autor, os “saberes profissionais de professores parecem ser, 

portanto, plurais, compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio exercícios do 

trabalho, conhecimentos e manifestações de saber-fazer e do saber-ser bastante diversificado 

(TARDIF, 2003, p.61). Ele expõe cinco saberes: saberes pessoais; saberes provenientes da 

formação escolar; saberes provenientes da formação profissional para o magistério 

(licenciatura, por exemplo); saberes provenientes dos programas usados no trabalho; saberes 

provenientes da sua própria experiência profissional (saberes experienciais). 

Em diálogo com a vertente que aborda o contexto sociopolítico para analisar o trabalho 

docente, sem deixar de considerar as questões relacionadas aos saberes docentes e na direção 

de compreender melhor essa “complexidade”, apresento conceito de profissionalidade docente, 
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a partir das considerações de dois autores: Roldão (2005, 2007) e Contreras (2002). As reflexões 

e caracterização de profissionalidade por esses autores são mais uma contribuição teórica em 

uma perspectiva pluralista, visando ao objetivo principal do estudo que é analisar os efeitos 

para o trabalho docente de uma parceria público-privada em aceleração de estudos na rede de 

ensino pública municipal da cidade do Rio de Janeiro. 

 O conceito de profissionalidade docente tem relação com as discussões que circundam 

os estudos sobre profissão docente, podendo passar por vertentes tradicionais – como as 

relacionadas à questão dos saberes e do fazer pedagógico – como também as focadas em uma 

perspectiva sociológica, observando o docente na divisão laboral – como a sociologia das 

profissões, conforme consideração de OLIVEIRA (2010), mencionada no início desse subitem.  

Segundo Gorzoni e Davis (2017, p. 1411), os estudos mais recentes sobre 

profissionalidade docente, como os de Roldão (2005, 2007) e Contreras (2002), concordam que 

ela representa uma “especificidade da ação docente” e que grande parte dos autores “[...] coloca 

ênfase na construção de competências e no desenvolvimento de habilidades próprias ao ato de 

ensinar, adquiridas nas formações e nas experiências do trabalho do professor”. 

Roldão (2005, 2007) e Contreras (2002) discutem esse tema trazendo descritores e 

dimensões da profissionalidade docente, abordando questões como saber específico, 

autonomia, relação com o ambiente de trabalho. Para Gorzoni e Davis (2017), enquanto Roldão 

(2005, 2007) entende o termo como “um processo progressivo de construção profissional” no 

decorrer da vida docente, Contreras (2002) considera a relação direta profissão docente e 

condições sociopolíticas, observando a questão da autonomia. A seguir, apresento mais 

detalhadamente as considerações e reflexões desses dois autores sobre profissionalidade 

docente e como elas podem contribuir na construção teórica pluralista desse estudo. 

Roldão (2005, p. 108) define profissionalidade docente como um “conjunto de atributos, 

socialmente construídos, que permitem distinguir uma profissão de outro tipo de atividades, 
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igualmente relevantes e valiosas”.  Em outras palavras, a profissionalidade apresenta 

características específicas da profissão de professor, diferenciando sociologicamente de outras 

profissões, como os médicos e engenheiros, exemplos citados por ela. 

Assim, a autora apresenta quatro “caracterizadores ou descritores” da profissionalidade 

docente, partindo de elementos comuns observados em outros estudos sobre o tema. São eles: 

a especificidade da função, o saber específico, o poder de decisão e a pertença a um corpo 

coletivo. Diante desses descritores, Roldão (2005) aponta alguns pontos a serem observados na 

identificação de cada um deles, como a mediação do professor diante do saber e a função de 

ensinar antes do aparecimento da própria formação docente. 

A autora considera que o saber é o “elo mais fraco” na profissionalidade docente e 

menciona que a representação da função de ensinar tem duas leituras: 1) “professor como aquele 

que professa um saber de modo público e restrito a ele”; 2) professor que “faz aprender”, 

conduzindo o outro a algum conhecimento. Partindo dessas duas representações, ela fala em 

mediação do professor, sendo a ligação de dois polos: o saber e o “aprendente”. Com isso, a 

função de ensinar vai muito além de conteúdos e é algo específico do professor, pois mesmo 

que outros profissionais tenham um amplo conhecimento conteudistas de determinado assunto, 

não serão capazes de a exercer essa mediação entre o saber e o aluno (ROLDÃO, 2005). 

Contudo, a autora destaca o pouco poder de decisão dos docentes sobre o currículo, e 

consequentemente, o que será ensinado. Acrescenta também a sua “limitada intervenção sobre 

a organização do seu trabalho e da estrutura institucional que o enquadra, a escola, uns e outros 

previamente formatados pelo poder central”. Ela questiona a “liberdade proclamada do 

professor” em sala de aula, dizendo que, às vezes, acaba representando “um fator de 

antiprofissionalidade, por substituir a legitimidade do saber” (ROLDÃO, 2005, p. 110-111), ou 

seja, o saber específico não pode ser qualquer saber. 
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Roldão (2007) menciona a “dificuldade de clarificação” sobre o que é o conhecimento 

específico da docência, apontando a complexidade dessa função, a diversidade de teorias a 

respeito e da sua existência antes da criação de mecanismo de formação docente. A autora 

apresenta fatores que podem diferenciar o conhecimento docente – relacionado ao descritor 

“saber específico” – de outros conhecimentos, como: a sua composição; a sua capacidade 

analítica – reflexões da prática, a partir de conhecimentos formalizados e experienciais; a sua 

natureza mobilizadora e interrogativa – mobilizar indivíduos diferentes em contextos diversos; 

sua meta-análise de todo o contexto; a comunicabilidade e circulação – fazer o conhecimento 

circular de modo claro e simples nessa ligação entre o saber e o aluno.  

 A profissionalidade docente nos estudos de Contreras (2002, p.70) já é abordada a partir 

da autonomia docente, visto que “o trabalho do professor não pode, portanto, ser compreendido 

à margem das condições sociopolíticas que dão credibilidade à própria instituição escolar”. 

Partindo de reflexões críticas sobre a proletarização docente e sobre como o “espírito 

empresarial” dos últimos anos leva o professor a uma postura competitiva, o autor afirma que 

“Autonomia23, responsabilidade, capacitação são características tradicionalmente associadas a 

valores profissionais que deveriam ser indiscutíveis na profissão docente” (CONTRERAS, 

2002, p.72). Nesse cenário, a profissionalidade representaria não uma “descrição do bom 

ensino”, mas sim dimensões do fazer do professor, que levam em consideração tanto as 

concepções sobre o próprio trabalho, como também o modo de desenvolver os conteúdos.  

Assim, Contreras (2002) aponta três dimensões da profissionalidade docente, visto sua 

relevância para a autonomia no campo educativo. São elas: 1) obrigação moral – situações 

relacionadas ao seu cotidiano em sala de aula, como o respeito e valorização do professor e do 

aluno, muito ligada à parte emocional; 2) o compromisso com a comunidade – de que forma se 

ensina o planejado ou exigido na realidade social de seu contexto escolar; 3) a competência 

                                                             
23 Para Contreras (2002, p.193), “[...] a autonomia, no contexto da prática de ensino, deve ser entendida como um 

processo de construção permanente no qual devem se conjugar, se equilibrar e fazer sentido muitos elementos”. 
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profissional – relacionada a “capacidade de compreensão” e a “capacidade de interversão” nos 

contextos diversos que envolve uma atividade docente. 

A partir das dimensões, o autor apresenta algumas reflexões, entre elas: o compromisso 

com a comunidade só acontece a partir de uma autonomia e não da obediência; a 

“profissionalidade docente exige dos professores sua consciência e desenvolvimento sobre o 

sentido do que é desejável educativamente” (CONTRERAS, 2002, p.78); o conhecimento 

profissional é necessário para que o docente possa ter “reflexões, ideias e experiências” 

importantes para suas atividades em classe. Contreras (2002, p. 85) afirma que as dimensões da 

profissionalidade docente dependem do contexto escolar, podendo ser “concebidas e 

combinadas de maneira diferentes” e, consequentemente, proporcionando “diferentes formas 

de entender a autonomia profissional do docente”.  

Por fim, o autor expõe três modelos de professores, cada um com “vantagens e 

inconvenientes” e podendo “[...] ser interpretado como uma forma diferente de compreender e 

de situar-se em relação às dimensões da profissão de professor”: 1) professor especialista 

técnico – “autonomia ilusória”; 2) professor reflexivo – “autonomia como responsabilidade 

moral individual, considerando diversos pontos de vista”; 3) professor intelectual crítico – 

autonomia como emancipação e um processo coletivo (CONTRERAS, 2002, p. 191-192).  

Os estudos de Roldão (2005, 2007) e de Contreras (2002) sobre aspectos que envolvem 

as discussões sobre profissionalidade docente contribuem nesse estudo, pois auxiliam a analisar 

no contexto da prática as demandas, responsabilidades e relações dos docentes no seu cotidiano 

escolar. Assim como a Teoria de Atuação da Política apresentada por Ball, Maguire e Braun 

(2016), as dimensões e descritores da profissionalidade ajudam a compreender as traduções 

para prática docente de uma política com aceleração de estudos e os efeitos para os professores 

envolvidos, uma docência complexa dentro de uma política neoliberal de governança em rede 

de novas relações entre o público e o privado.  
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2.3 A ACELERAÇÃO DE ESTUDOS NO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR 

 

 O PEM/2009 apresentou um Programa de Reforço Escolar, visando a diminuir o 

analfabetismo funcional e a defasagem idade/série de alunos matriculados no primeiro e no 

segundo segmento do ensino fundamental. Segundo a SME/RJ (2010d), esse programa 

proporcionaria “um salto de qualidade na educação carioca: todo aluno aprendendo cada vez 

mais e melhor e na idade adequada ao ano em que estuda”.  

 O Programa de Reforço Escolar era formado por dois eixos: 1) Correção de fluxo, com 

projetos de realfabetização e aceleração de aprendizagem; 2) Manutenção da Aprendizagem 

Adequada, com atividades de qualificação de aprendizagem, por meio de reforço escolar. A 

aceleração de estudos para alunos no segundo segmento foi inserida no primeiro eixo e atuando 

no contexto da prática (BALL, 1994) no ano de 2010, a partir da parceira com a FRM, formando 

o Projeto Autonomia Carioca. No programa, o IAS foi outro parceiro da SME/RJ, por meio do 

projeto “Fórmula da Vitória”, direcionado aos estudantes com deficiências na alfabetização no 

6º ano24 e do projeto “Se Liga”, realfabetização de alunos do 3º, 4º, e 5º anos com defasagem 

escolar25 (SME/RJ, 2010d). Segundo divulgou a Prefeitura do Rio de Janeiro (PCRJ), por meio 

da SME/RJ, entre 2010 e 2013, um total de 60.500 estudantes corrigiram suas defasagens 

idade/série e 38 mil foram realfabetizados nesse programa (PCRJ, 2014). 

 Nessa primeira administração do ex-prefeito Eduardo Paes, a secretária de Educação era 

a Sra. Claudia Costin, administradora e economista, que ficou na função do ano de 2009 até o 

de 2014, quando deixou o cargo e se tornou Diretora Sênior para Educação no Banco Mundial. 

Antes de assumir a pasta, ela ocupou alguns cargos e funções públicas e privadas: Ministra da 

                                                             
24 Segundo Lima (2015, p,97), esse projeto “não se apresentava como solução adequada para a totalidade desses 

alunos que, embora estivessem originalmente matriculados no 6º ano, foram caracterizados como analfabetos 

funcionais, de acordo com o resultado da avaliação diagnóstica, ou seja, ao menos parte deles não apresentavam 

sequer um nível de alfabetismo rudimentar”. 
25 Conforme já mencionado, na realfabetização do Programa de Reforço Escolar da SME/RJ, após avaliação 

envolvendo questões de Língua Portuguesa, eram matriculados os alunos considerados analfabetos funcionais.  
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administração e reforma do Estado no governo do ex-presidente Fernando Henrique; Secretária 

de Cultura do Estado de São Paulo na gestão do ex-governador Geraldo Alckmin; Vice-

Presidente da Fundação Victor Civita (WORLD BANK, 2019). Assim, quando foi secretária 

de Educação no Rio de Janeiro, Claudia Costin tinha experiência em outras entidades públicas 

e privadas com discursos e objetivos diversos para o campo educacional, o que nos possibilita 

considerar uma possível influência desses discursos na formulação de projetos e programas na 

educação carioca. 

 Nesse contexto governamental, a SME/RJ, comandada pela ex-secretária Claudia 

Costin, deu início ao Programa de Reforço Escolar, em que um dos programas foi o Projeto 

Autonomia Carioca, uma aceleração de estudos para alunos do segundo segmento do ensino 

fundamental, em parceria com a FRM. A continuidade desse programa esteve prevista no PEM 

2013, durante a segunda administração do ex-prefeito Paes, com os mesmos dois eixos e ações.  

Inicialmente, antes de apresentar informações sobre o Projeto Autonomia Carioca, é 

relevante trazer a questão da nomenclatura desse projeto para o contexto da SME/RJ, a partir 

do diálogo com texto de Parente e Lück (2004) sobre como chamar essa estratégia de correção 

de fluxo e da nomenclatura usada na LDB. Nos documentos oficiais levantados pela pesquisa, 

entre 2010 e 2016, a SME/RJ usou três modos para se referir à possibilidade legal da LDB no 

trabalho com alunos em atraso escolar na Educação Básica: “aceleração de estudos”, encontrada 

em documentos do ano de 2010, como os convocando professores da rede para atuarem no 

projeto; “aceleração de aprendizagem”, em documentos do ano de 2011, relacionados a 

formatura dos alunos; “aceleração”, como em documentos de 2013, 2014, já interligando 

aceleração à correção de defasagem idade/série.  

Dessa forma, dialogando com Parente e Lück (2004), inicialmente, a postura da SME/RJ 

se mostrou focada na questão de uma melhora real na aprendizagem dos alunos. Com o passar 

do tempo de atuação dessa política na rede de ensino, o viés administrativo gerencial, se 
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apresentou mais forte, reforçando a importância da questão numérica – diminuição de alunos 

defasados e aumento de índices qualificadores de rede – para a melhoria na qualidade de ensino 

da rede. Nesse estudo, utilizo a primeira nomenclatura usada pela SME/RJ, que é a mesma 

encontrada na LDB e em outros estudos no campo educacional, para os projetos e programas 

direcionados aos estudantes defasados idade/série da Educação Básica em outros estudos. 

 No contexto da prática (BALL, 1994), entre 2010 e 2016, a aceleração de estudos para 

alunos no segundo segmento recebeu no nome de Projeto Autonomia Carioca e também e 

Aceleração. No quadro 1, exponho as denominações, os anos em que foram adotadas, a duração 

do projeto para cada turma - com no máximo 30 estudantes – e a série atendida: 

 

Quadro 1: Aceleração de Estudos: Duração e Denominação (2010 a 2016) 

Nome (Programa) Nome oficial 

(Aceleração) 

Ano 

Inicial/Final 

Duração por 

turma 

Alunos/ Séries 

Projeto 

Autonomia 

Carioca 

Aceleração 3 2010 a 2015 Um ano 7º e 8º anos 

Projeto 

Autonomia 

Carioca 

Aceleração 2 2011 a 2015 Dois anos 6º ano 

Projeto 

Autonomia 

Carioca 

Aceleração 2A 

(Novas turmas da 

aceleração 2) 

2012 a 2016 Dois anos 6º ano 

Aceleração 6 Aceleração 6 A partir de 

2016 

Um ano 

(Inicialmente) 

6º ano 

*Fonte: Elaborado a partir de documentos impressos da FRM e digitais SME/RJ. 

 

 De acordo com Quadro 1, durante a administração do ex-prefeito Eduardo Paes, as 

acelerações de estudos para o segundo segmento tiveram a duração de um ou dois anos letivos, 

dependendo da série em que o estudante em atraso escolar estivesse matriculado. A Aceleração 

2, 2A e 3 eram denominações administrativas para as turmas do Projeto Autonomia Carioca, a 

parceria SME/RJ e FRM; a Aceleração 6, nome usado para o primeiro projeto de aceleração 

sem a parceria com a FRM. Destaco nessas classes, as aulas aconteciam em turno regular e não 

no contra turno. Em relação à Aceleração 6, ao final do ano letivo, o aluno foi encaminhado em 
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2017 para a Aceleração 8, denominação criada pela atual administração do município, para a 

chamada Aceleração 3, turma em que também houve a possibilidade de matrícula de alunos 

defasados do 8º ano.  

 Em relação à defasagem, a Resolução No. 1079 de 27 de maio de 2010 estabeleceu que 

os alunos defasados no 7º e 8º anos seriam aqueles com idade igual ou superior ao determinado 

para estas séries, ou seja, alunos com idade superior a 14 anos (DOM/RJ, 2010a). No ano 

seguinte, a Resolução No. 1161 de 10 de outubro de 2011, não modificou a questão e 

acrescentou a defasagem para alunos do 6º ano, pois teve início a Aceleração 2. Novamente, 

foi considerado defasado os alunos com idade igual ou superior a dois nesta série, acrescentando 

que deveriam ser alunos alfabetizados. Caso não fossem, eram encaminhados para outro projeto 

do Programa de Reforço Escolar denominado Realfabetização (DOM/RJ, 2011). Entre 2012 e 

2016, as resoluções anuais sobre a enturmação em aceleração de estudos seguiram aos mesmos 

critérios em relação à defasagem. Apenas em novembro de 2016, a Resolução No.1434 com 

orientações para o ano de 2017 não encaminhou mais para os projetos de correção de fluxo os 

alunos do 7º ano, considerando apenas a enturmação para os estudantes defasados do 6º ano - 

com 14 anos ou mais – e o 8º ano – com 16 anos ou mais (DOM/RJ, 2016b). 

É importante destacar que ao final da aceleração de estudos – Aceleração 2, 2A ou 3 – 

os alunos estavam aptos a cursar a primeira série do Ensino Médio. Entre os anos de 2010 e 

2012, aconteceram formaturas coletivas organizadas pela SME/RJ e a FRM. A primeira delas 

ocorreu no Maracanãzinho. Era um momento em que todos os alunos das onze CRE se reuniam, 

em conjunto com professores e gestores, para oficializar a conclusão do ensino fundamental. 

Após 2013, as formaturas realizaram-se nas próprias escolas, sem uma participação direta da 

SME/RJ e da FRM (SME/RJ, 2010c). 

 Conforme mencionei, o Projeto Autonomia Carioca aconteceu pela parceria da SME/RJ 

e a FRM. O convênio foi assinado em 11 de agosto de 2009, em cerimônia no Museu do Meio 
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Ambiente no Jardim Botânico, com a presença do ex-prefeito Eduardo Paes, a ex-secretária de 

Educação Municipal Claudia Costin, do ex-governador Sergio Cabral, da ex-secretária de 

Educação Estadual Teresa Cortes26, além de representantes da FRM. Inicialmente, a previsão 

era utilizar a Metodologia Telessala em um projeto complementar de matemática e, no ano de 

2010, utilizar essa metodologia para corrigir a defasagem idade-série de alunos matriculados 

na rede de ensino carioca (DOM/RJ, 2009).  

Informações sobre o contrato entre a FRM e a SME/RJ foram encontrados em 

documento oficial de 23 de dezembro de 2010 (DOM/RJ, 2010). De acordo com elas, o objeto 

dessa parceria era a “Implementação de Programa Educacional”, justificada pela 

“Implementação de Programa de Aceleração de Estudos e Projeto Complementar de 

Matemática”. A escolha da FRM por inexigibilidade de licitação se fundamentou no art. 25, 

inciso II da lei 8666/93, a lei geral de licitações. Por esse dispositivo legal, é facultado ao poder 

público contratar um serviço técnico “de natureza singular, com profissionais ou empresas de 

notória especialização”. Desse modo, a FRM foi escolhida diretamente pela SME/RJ sem 

disputar processo licitatório com outras organizações privadas para prestar um serviço 

educacional, envolvendo alunos em atraso escolar, em uma posição de prestar esse tipo de 

“serviço” de forma única, ou seja, só oferecido por essa fundação. Esse primeiro contrato com 

a FRM – pois a cada ano de projeto havia a renovação dessa prestação de serviço – teve o valor 

de R$ 7.417, 788,00 (Sete milhões quatrocentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e oito 

reais). 

Diante das informações apresentadas, é possível refletir sobre os negócios que envolvem 

um projeto por meio de parceria público-privada, retomando as considerações e conceitos 

discutidos por Ball (2014) ao falar sobre os Edu-Business e o neoliberalismo na prática. Em 

                                                             
26 Em 2009, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, iniciou o Projeto Autonomia em parceria com a FRM. Ele 

foi uma aceleração de estudos para alunos em atraso escolar nas escolas estaduais. Em ensino fundamental, com 

idade a partir dos 15 anos; no ensino médio, com idade mínima de 17 anos (TELECURSO,2020). 
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alguns casos, governo e entidades privadas estabelecem associações de elevados valores, sem 

haver a consulta prévia de docentes e gestores, justificando essas ações administrativas em favor 

da melhoria de impasses educacionais, como o atraso escolar. Por isso, torna-se relevante 

estudos sobre os efeitos desses projetos e programas para o trabalho docente, com forma de 

compreender os reais impactos na formação e nas atividades dos professores com os alunos, 

além da visão de documentos oficiais. 

No primeiro ano de atuação dessa política na rede de ensino do Rio de Janeiro, o Projeto 

Autonomia Carioca foi composto com turmas de até 30 alunos e para atender os alunos 

defasados do 7º e 8º anos do ensino fundamental, segundo dados oficiais. Cada classe teve um 

docente responsável, regente no cargo de Professor I, de qualquer disciplina, “disponibilizando 

uma matrícula e uma dupla-regência no Programa”. Em outras palavras, poderiam ser 

professores do segundo segmento, com remuneração em dobro, para um trabalho diário com os 

estudantes.  À época, a SME/RJ disponibilizou um cadastro on line em fevereiro de 2010 para 

inscrição, ou seja, incialmente, a atuação no projeto ocorreu por processo de seleção (SME/RJ, 

2010a). 

Para finalizar o segundo item dessa seção, é relevante destacar dois pontos em relação 

ao Projeto Autonomia Carioca e sua inserção no Programa de Reforço Escolar: o primeiro, 

sobre o projeto e sua relação com o IDEB e o IDE-Rio; o segundo, os resultados divulgados 

pela FRM dessa aceleração de estudos em 2013. Dois assuntos que contribuem para 

contextualizar a aceleração de estudos dentro da política educacional do município do Rio de 

Janeiro na administração do ex-prefeito Eduardo Paes. 

Oficialmente, o Projeto Autonomia Carioca fez parte de um conjunto de ações da 

SME/RJ que visavam à melhoria da qualidade da educação pública do município do Rio de 

Janeiro. Esse objetivo por parte da administração passava, por exemplo, pela elevação nas notas 

obtidas na Prova Brasil e, consequentemente, contribuindo para a elevação do IDEB na rede 
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carioca. Nesse contexto, em 22 de junho de 2010, foi criando o Índice de Desenvolvimento da 

Educação no Município do Rio de Janeiro (Ide-Rio), por decreto do ex-prefeito Eduardo Paes, 

com notas atribuídas para toda a rede – uma para o primeiro e outra para o segundo segmento 

– também de cada escola. O Ide-Rio era medido pelos resultados na Prova Rio27 e o desempenho 

dos alunos – taxas de evasão e repetência. Ele também serviu de base para uma remuneração 

extra dos docentes e funcionários da cada escolar nessa administração ao final do ano letivo 

(PMCRJ, 2010a) nesse governo. Na Tabela 1, apresento os índices do Ide-Rio no segundo 

segmento do ensino fundamental, durante a administração municipal do ex-prefeito Eduardo 

Paes, a partir de dados da SME/RJ.  

 

Tabela 1: Resultados Gerais do Ide-Rio entre 2010 e 2015 

Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 

4,0 4,5 4,5 4,6 50 5,6 

*Fonte: SME/RJ (2015)28 

  

Os resultados do Ide-Rio divulgados pela SME/RJ apontam um crescimento desse 

índice no segundo segmento, o que dialoga com a proposta governamental de formular um 

Programa de Reforço Escolar, com acelerações de estudos e realfabetizações, para contribuir 

com um “salto de qualidade” na educação carioca. Contudo, é importante observar que a Prova 

Rio, um dos parâmetros para estabelecer esse índice, só avaliava os alunos do 3º e o 7º anos, 

deixando de fora alunos do 6º, 8º e 9º anos. Além disso, com a atuação no contexto da prática 

(BALL, 1994) das acelerações de estudos, alunos matriculados nessas turmas ficavam de fora 

                                                             
27 Prova Rio foi criada em 2009 e mede o desempenho dos alunos em Matemática e Língua Portuguesa dos alunos 

matriculados no 3º e 7º anos do ensino fundamental em escolas municipais públicas do Rio de Janeiro. 
28 Não foram encontradas informações sobre o IDE-Rio após o fim da administração do ex-prefeito Eduardo Paes. 

Por isso, os dados apresentados contemplam até o ano de 2015, os quais foram divulgados pela SME/RJ no ano 

de 2016. 
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dessas avaliações e contribuíram, de certa forma, para diminuição das taxas de evasão e 

repetência do segundo segmento, pois as reprovações nas acelerações apresentavam baixos 

percentuais. Apresento na Tabela 2 os resultados do IDEB nesse mesmo lapso temporal: 

 

Tabela 2: Resultado Geral do IDEB para 8º e 9º anos 

Metas 2009 2011 2013 2015 

Projetadas 3,9 4,2 4,6 5,0 

Observadas 3,6 4,4 4,4 4,3 

*Fonte: INEP (2019). 

 

 Os dados da rede pública de ensino do município do Rio de Janeiro referentes aos anos 

finais do segundo segmento apontam em um direcionamento diferente dos dados referentes ao 

Ide-Rio. Considerando os resultados da Prova Brasil – aplicada para alunos do 5º e 9º anos, fim 

de cada segmento do ensino fundamental – e dados sobre aprovação escolar, oriundos do Censo 

escolar, o IDEB teve um crescimento inicial, comparado ao primeiro ano da administração Paes 

e ao terceiro ano. Contudo, já durante o segundo governo, o IDEB permaneceu em um mesmo 

valor e teve uma pequena queda em 2015, mostrando uma estabilidade.  

Ressalto que os alunos de aceleração de estudos não participavam da Prova Brasil – 

assim como a Prova Rio e que a aprovação nesses projetos era elevada – como mostrarei nas 

Tabelas 3, 4 e 5.  Por isso, essas informações nos possibilitam refletir sobre quais seriam os 

reais resultados dos projetos dentro do Programa de Reforço Escolar e também de outras ações 

da SME/RJ na proposta de viés gerencial de “salto de qualidade” na educação carioca. É 

necessário estudar e analisar no contexto da prática os efeitos das metodologias em acelerações 

de estudos para o trabalho docente e, consequentemente, a melhora na aprendizagem discente. 

Porquanto, os índices qualificadores de rede nem sempre apresentam resultados, que observam 
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exatamente as dificuldades e as evoluções dos estudantes matriculados em projetos – como no 

Autonomia Carioca – da mesma forma que os efeitos para o trabalho docentes nessas turmas. 

 Por fim, um segundo assunto relevante a destacar, são os resultados do Projeto 

Autonomia Carioca apresentados pela FRM no ano de 2013, até como modo de observar sua 

relação com uma política pública de viés gerencial e mercadológico, envolvendo Edu Business 

e Nova Filantropia.  Os resultados foram divulgados em um material intitulado “Memorial”, 

distribuído aos docentes atuantes no projeto em uma das formações continuadas ao longo de 

um ano letivo de 2013, já na segunda administração do ex-prefeito Eduardo Paes. Nas Tabelas 

3, 4 e 5 exponho dados numéricos de docentes e discentes entre os anos de 2010 e 2012, ou 

seja, durante a primeira administração desse prefeito relacionados aos projetos: Aceleração 3, 

Aceleração 2A e Aceleração 2. 

 

Tabela 3: O Projeto Autonomia Carioca em números: Aceleração 3 (2010 a 2012) 

Aceleração 3 Estudantes Professores Formações 

Continuadas 

Aprovação 

Ano 2010 6.581 300 4 94% 

Ano 2011 9.560 385 3 99% 

Ano 2012 6.000 232 3 97% 

*Fonte: Memorial (FRM, 2013a). 

 

Tabela 4: O Projeto Autonomia Carioca em números: Aceleração 2 (2011 e 2012) 

Aceleração 2 Estudantes Professores Formações 

Continuadas 

Aprovação 

Ano 2011 7.000 420 2 Não há (primeiro 

ano do projeto) 

Ano 2012 7.000 420 2 96,7% 

*Fonte: Memorial (FRM, 2013a).  
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Tabela 5: O Projeto Autonomia Carioca em números: Aceleração 2A (2012) 

Aceleração 2A Estudantes Professores Formações 

Continuadas 

Aprovação 

Ano 2012 5.000 512 3 Não há (primeiro 

ano do projeto) 
*Fonte: Memorial (FRM, 2013a). 

 

 Os dados numéricos das Tabelas 3, 4, e 5 apontam para uma positividade por parte da 

FRM do Projeto Autonomia Carioca no contexto da prática das escolas públicas municipais da 

cidade do Rio de Janeiro. A aprovação com percentuais acima de 96%, mostrou também o 

grande número de estudantes e professores participantes do projeto durante os três primeiros 

anos do projeto na rede carioca. As colunas sobre as formações continuadas relacionam-se aos 

momentos em que os docentes eram capacitados na Metodologia Telessala para seu trabalho 

com os alunos em atraso escolar.   

 Assim, com os dados numéricos apresentados, observo que ao final da primeira 

administração do ex-prefeito Eduardo Paes, a parceria entre SME/RJ e FRM dialogava com a 

política governamental de viés gerencial, objetivando dar um “salto de qualidade” na educação 

carioca e, numericamente, esse “salto” era atendido. Além disso, é possível observar uma 

relação com as considerações de privatização do tipo “recalibração organizacional”, analisados 

por Ball (2014). Ao apresentar a Metodologia Telessala como uma solução capaz de diminuir 

o atraso escolar de alunos no segundo segmento do ensino fundamental, a FRM “vende” um 

produto a SME/RJ e após três anos, apresenta resultados positivos do mesmo em uma das 

maiores redes de ensino da América Latina. O que possibilita a formação de novas parcerias 

com estados e municípios brasileiros. Desse modo, há uma lógica de mercado de solução e 

resultado, em uma privatização que não retira do poder público, isto é, da SME/RJ a 

responsabilidade pela educação pública municipal. Contudo, em troca de soluções para uma 

distorção idade/série de sua rede, a FRM presta um serviço a partir da Metodologia Telessala e 

apresenta os resultados obtidos ao final de uma administração pública.  
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 Diante de todas as considerações trazidas nesse terceiro item, contemplamos a 

complexidade de questões envolvendo a aceleração de estudos para alunos em atraso escolar 

no segundo segmento do ensino fundamental, nas escolas públicas do município do Rio de 

Janeiro. Nesse contexto, cada vez mais evidencio a importância de analisar, no contexto da 

prática (BALL, 1994; BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016), os efeitos para o trabalho de 

docentes atuantes nessa aceleração e como o estudo pode contribuir nessa direção. 

 

2.4  O PROJETO AUTONOMIA CARIOCA: A PARCERIA COM A FRM  

 

 O convênio assinado entre a SME/RJ e a FRM levou para o contexto da prática (BALL, 

1994) o Projeto Autonomia Carioca na rede pública de ensino do município. Esse projeto usou 

a Metodologia Telessala como modo de desenvolver processos de aprendizagem com jovens 

em atraso escolar matriculados no segundo segmento do ensino fundamental. Nesse quarto 

item, apresento informações e reflexões sobre o momento em que a aceleração de estudos para 

alunos do segundo segmento era feita exclusivamente pela FRM, compreendendo praticamente 

toda a administração do ex-prefeito Eduardo Paes, ou seja, do ano de 2010 ao ano de 2015. 

 A FRM foi criada em 1977 para promover atividades educativas visando ao “ direito à 

educação” e valorização da “cultura brasileira e o meio ambiente”. Segundo dado do seu site a 

fundação está: “Há 40 anos inovando em soluções de educação para não deixar ninguém para 

trás”. (FRM, 2020a). No Quadro 2, exponho dados da FRM, como missão, valores e parcerias 

disponibilizados em seu site: 
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Quadro 2: A Fundação Roberto Marinho 

Informações sobre a 

FRM 

Informações disponibilizadas no site da FRM 

 

Missão 

“Mobilizar pessoas e comunidades, por meio da comunicação, de redes e 

parcerias em torno de iniciativas educacionais que contribuam para a 

melhoria da qualidade de vida da população brasileira”. 

 

Visão 

 

Trabalham “por um mundo onde pessoas e comunidades se relacionem, 

valorizem suas identidades e sejam capazes de transformar suas próprias 

vidas”. 

 

 

Valores 

 

1) Paixão pela Comunicação; 2) Brasilidade; 3) Atitude Otimista; 4) 

Talento e Liderança; 5) Respeito à Diversidade; 6) Qualidade e Inovação; 

7) Estética; 8) Crescer Junto. 

 

 

Estrutura 

Organizacional 

 

Possui: Conselho Curador; Conselho Fiscal, Estatuto, Código de Ética e 

Conduta.  

Disponibiliza: Relatório Anual. 

 

 

Metodologias e 

Projetos. 

 

Telecurso, Canal Futura, Prêmio Jovens Cientistas e administração de 

museus como o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. 

 
*Fonte: Site da FRM (2020). 

 

 As informações do Quadro 2 mostram uma fundação que diversifica seu campo de 

atuação – pois tem desde metodologias até um canal na TV– e desenvolve atividades educativas 

buscando sempre parcerias ou com outras organizações da sociedade civil ou com o 

empresariado. Associações visando a uma educação transformadora para os indivíduos 

envolvidos. Por isso, é relevante expor alguns projetos da FRM e seus parceiros privados e 

públicos. Assim, exponho no Quadro 3, quatro espaços educativos administrados pela FRM e 

os respectivos parceiros para as ações desenvolvidas. São eles: Museu da Língua Portuguesa; 

Museu do Futebol, Museu do Amanhã e Museu da Imagem e do Som. Entre os parceiros estão 

desde bancos até organizações de caráter internacional.  
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Quadro 3: Ações Educativas e Parcerias da Fundação Roberto Marinho 

Espaços e atividades 

educativas 

Parcerias 

 

Museu da Língua 

Portuguesa 

BNDES, Carrier, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, 

Correios, Fundação Calouste Guilbenkian, Grupo Globo, Grupo Itaú, 

Sabesp, Ministério da Cultura, Prefeitura de São Paulo.  

 

 

Museu do Futebol 

 

AMBEV, Carrier Cielo, CBF, Epson, Grupo Globo, Otis, Samsung, 

Santander, Telefônica, Visa, Vivo 

 

 

Museu do Amanhã 

 

 

CDURP, Concessionária Porto Novo, Finep, Santander, Shell 

 

Museu da Imagem e do 

Som 

 

 

Ambev, Grupo Globo, Instituto Itaú, Grupo Votorantim, IBM, Light, 

Natura, Fundação Vale 

Exposição sobre Santos 

Dumont 

Shell 

 

Paço do Frevo 

 

BNDES, Empetur, Grupo Globo, Fundação Itaú Social 

Telecurso 

 

Fiesp 

*Fonte: Site da FRM (2020). 

 

 As informações do Quadro 3 possibilitam observar que as parcerias da FRM vão desde 

grupos empresariais, como o Grupo Globo e a Ambev a outras fundações como, por exemplo, 

a do Itaú Social. Desse modo, ela está interligada com essas organizações, as quais têm 

diferentes concepções educativas e interesses diversos nesse campo. Consideração que me faz 

retomar o conceito de governança em rede de Ball (2014), com o qual dialoguei na seção 1, 

pois ao trazer um parceiro privado para um projeto inserido na política pública educacional – 

como fez a SME/RJ com a FRM – o administrador absorve, mesmo que indiretamente, outras 

ideias, missões e valores, oriundos de parcerias feitas anteriormente por esse novo parceiro 

privado.  

É evidente, por exemplo, que não posso afirmar que os interesses da Fiesp influenciaram 

o contexto da produção (BALL, 1994) do Projeto Autonomia Carioca. Até porque, dialogando 

mais uma vez com Ball (2014), considero ser possível o mapeamento das redes políticas, que 
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ligam organizações e governo. Contudo, o conhecimento de todos os discursos que originam 

um projeto educacional de uma parceria público-privada nem sempre é acessível ao 

pesquisador. O que se vislumbra são as relações existentes das organizações com os governos, 

por meio de projetos e programas educacionais desenvolvidos por cada um deles. 

 Retomando as acelerações de estudos e, consequentemente o Projeto Autonomia 

Carioca, uma outra questão sobre a FRM é que a esse projeto na rede pública de ensino carioca 

não foi o primeiro direcionado aos alunos em atraso escolar. Desde 2002, a Metodologia 

Telessala era utilizada pela FRM em parcerias com governos estaduais e municipais brasileiros 

como política pública de correção de fluxo na Educação Básica. No Quadro 4, identifico os 

projetos de aceleração de estudos da FRM desde 2002 até 2014: 

 

Quadro 4: Projetos de Aceleração de Estudos da Fundação Roberto Marinho 

ACELERAÇÃO DE 

ESTUDOS 

ESTADOS ANO 

INICIAL 

NÍVEL NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

Poronga Acre 2002 Fundamental e Médio 

Travessia Pernambuco 2007 Fundamental e Médio 

Igaraté Amazonas 2009 Fundamental, Médio, EJA 

Autonomia Rio de Janeiro 2009 Médio 

Autonomia Carioca Rio de Janeiro 2010 Fundamental 

Conquista Rio Grande do Norte 2012 Médio 

Salto Rondônia 2013 Fundamental e EJA 

Mundiar Pará 2014 Fundamental e Médio 

Ressignificando Bahia 2014 Médio 

Alumbrar Paraíba 2014 Fundamental e Médio 

* Fonte: Site da FRM (2020b) e Telecurso (2020). 
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 No Quadro 4, observo que a Metodologia Telessala é utilizada tanto para o ensino 

fundamental e o ensino médio, como para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A FRM 

apresenta os projetos/programas entre suas “soluções de educação” para a distorção idade série. 

Segundo informações da FRM,  

O Telecurso é uma tecnologia educacional, reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC) e adotada como política pública para correção idade-

ano nos ensinos Fundamental e Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

projeto complementar de Língua Portuguesa e Matemática em todas as idades; 

e como alternativa ao ensino regular para população escolar dispersa 

geograficamente. A metodologia do Telecurso é implementada em salas de 

aula em todo o Brasil, em parceria com Secretarias de Educação e outras 

instituições. O professor da rede participa de formação continuada com as 

equipes da Fundação Roberto Marinho. Nas aulas, são adotados livros do 

Telecurso, as teleaulas e materiais didáticos especialmente desenvolvidos para 

cada sistema educacional. (FRM, 2020b). 

 

Com exceção do Rio de Janeiro, na região Sudeste, os demais estados onde essa 

“solução” foi formulada no contexto da produção (BALL, 1994), estavam localizados na região 

Norte e Nordeste. Estados e municípios em que os índices de evasão e atraso escolar apresentam 

taxas mais elevadas do que os da região Sudeste e Sul29.  Entre eles está o Poronga, o qual é 

citado pela FRM como uma referência em educação no Brasil, pois entre os anos de 2002 e 

2013, a defasagem idade/série no estado do Acre foi reduzida de 55,6% para 30,8%, pulando o 

estado do Acre de último lugar para o terceiro, no Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(FRM, 2020b). 

Os nomes de cada projeto/programa estão relacionados a alguma característica ou 

tradições dos estados em que acontecem ou aconteceram. Por exemplo: Igarité, é a 

denominação das canoas de madeira que transportam a população ribeirinha; Travessia, 

inspirado em um dos personagens do livro “Grandes Sertões Veredas”, de Guimarães Rosa; 

Autonomia, advindo da música “Autonomia” do compositor Cartola e do livro “Pedagogia da 

                                                             
29  De acordo com dados do INEP, no final da década de 1990, a região nordeste possuía uma defasagem idade/série 

de 64% no ensino fundamental e 69,5% no ensino médio. Já a região norte, o percentual era de 61,3% no ensino 

fundamental e 73,2% no ensino médio (INEP, 1998). 
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Autonomia”, de Paulo Freire. O Projeto Autonomia Carioca, seguiu a mesma ideia deste último 

acrescentando a forma com que os nascidos na cidade o Rio de Janeiro são denominados30.  

Por fim, ressalto dois pontos partindo das informações do Quadro 6. Primeiro, no site 

da FRM, os projetos/programas são chamados de Telecurso, ou seja, Telecurso Autonomia 

Carioca. Já no site do Telecurso, eles são citados como Telecurso nas Escolas. Segundo, o 

Projeto Autonomia Carioca teve início na rede de ensino pública da cidade do Rio de Janeiro 

após outras quatro parcerias com essa: Poronga, Travessia, Igaraté e Autonomia, sendo que nas 

duas primeiras, a FRM já apresentava dados números positivos no seu site – como os 

apresentados sobre o Poronga – antes de formalizar a parceria com a SME/RJ.  

Diante do exposto, com fundamento em documentos disponibilizados pela SME/RJ e a 

FRM, passo a apresentar características do Projeto Autonomia Carioca, a partir da Metodologia 

Telessala, usada para a correção da distorção idade/série de alunos no segundo segmento do 

ensino fundamental nas escolas públicas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Essa 

metodologia se originou no Telecurso 1º e 2º graus. Esses vídeos foram criados em 1978, em 

uma parceria entre a FRM, a Fundação Padre Anchieta e a Fundação Bradesco, sendo 

direcionado à educação de jovens e adultos. Em 1995, os vídeos foram reformulados em uma 

parceria com Federação das Indústrias do estado de São Paulo, começando o desenvolvimento 

de uma metodologia para o uso dos vídeos em escolas pública. Assim, surgiu a Metodologia 

Telessala, que em 2009 foi incluída no Guia de Tecnologias Educacionais do MEC (FRM, 

2013b). 

Em agosto de 2012, um encontro para gestores objetivando explicar o funcionamento e 

esclarecer dúvidas dessa aceleração de estudos, distribuiu um documento contendo uma 

definição do Projeto Autonomia Carioca.  

                                                             
30 O símbolo do Projeto Autonomia Carioca era uma pipa nas cores azul e branca, que também são cores da 

bandeira da cidade. A pipa é uma brincadeira muito comum entre crianças e adolescentes na cidade do Rio de 

Janeiro, principalmente na primavera e no verão. No Anexo B está a imagem desse símbolo.  



94 
 

O Projeto Autonomia Carioca é resultado de uma parceria entre a Secretaria 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro e da Fundação Roberto Marinho. O 

objetivo é oportunizar a estudantes em defasagem idade/ano escolar a 

conclusão do Ensino Fundamental, tendo em vista que a distorção aumenta as 

chances de evasão e repetência desse grupo de estudantes. O Projeto 

Autonomia Carioca utiliza os materiais do Telecurso e a Metodologia 

Telessala, desenvolvendo ações com ênfase na inclusão social, na autonomia, 

no desenvolvimento da capacidade produtiva, na aprendizagem colaborativa 

e, sobretudo, na qualidade do desempenho e da aprendizagem desses 

estudantes. É uma proposta pedagógica para o desenvolvimento de 

competências e para a formação da cidadania, o que viabiliza o acesso à 

conclusão da Educação Básica com qualidade e de forma acelerada (SME/RJ, 

2012b). 

 

Em consonância com essa definição da SME/RJ, a FRM também apresentou sua 

definição do Projeto Autonomia Carioca, alguns materiais distribuídos aos docentes durante 

suas formações continuadas. Uma dessas conceituações estava inserida em um documento 

chamado de “Memorial”, distribuído aos professores no ano de 2013. Segundo a fundação, esse 

documento “[...] foi produzido a partir das vivências de educadores, estudantes, itinerantes31, 

servidores, gestores, formadores e coordenadores do Autonomia Carioca, durante quatro anos 

de implementação” (FRM, 2013a). Segue a conceituação: 

 

O Projeto Autonomia Carioca é resultado de uma parceria entre a Prefeitura 

do Rio de Janeiro, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Educação e 

a Fundação Roberto Marinho. O objetivo é oferecer um programa de 

aceleração de estudos para estudantes da rede municipal de educação, que 

apresentem defasagem idade-ano de dois anos ou mais [...]. Focado na 

correção de fluxo escolar do Ensino Fundamental, o Autonomia Carioca preza 

por resultados de qualidade para que milhares de estudantes multirepetentes, 

com mais risco de evasão escolar, consigam prosseguir nos estudos, tornando-

se cidadãs e cidadãos plenos (FRM, 2013a).  

 

 

 As duas definições expostas possibilitam entender que, segundo a SME/RJ e a FRM, a 

aceleração de estudos do Projeto Autonomia Carioca esteve direcionada, principalmente, à 

correção de fluxo, porém, procurando manter a qualidade do processo de aprendizagem dos 

alunos envolvidos, mesmo que de forma mais rápida. Embora a SME/RJ não expressasse 

                                                             
31 Itinerantes eram servidores da SME/RJ lotados nas CRE, algum com formação docente, responsáveis em 

acompanhar e orientar os professores do projeto ao longo de um período letivo (SME/RJ, 2012b). 



95 
 

claramente ser uma aceleração de estudos, de acordo com essas informações, entende-se que 

trabalho docente no Projeto Autonomia Carioca ocorreria com alunos defasados idade/série – 

em atraso escolar – em razão da evasão escolar e da repetência. Além disso, o ponto central 

dentro da Metodologia Telessala eram os estudantes e o professor seria o seu condutor nessa 

formação voltada para a questão cidadã. 

 As duas definições do Projeto Autonomia Carioca apresentam uma perspectiva de 

positividade em relação à Metodologia Telessala, como uma solução adequada e/ou eficiente 

para corrigir a distorção idade/série dos estudantes participantes. Nessa questão, retomo meu 

diálogo com os estudos de Ball (2014) sobre o Edu-Business no atual contexto neoliberal das 

políticas educacionais. Para o desenvolvimento da aprendizagem de alunos em atraso escolar, 

a proposta pedagógica oferecida pela FRM à SME/RJ foi uma forma administrativa de 

solucionar ou minimizar um problema com diversos alunos matriculados na rede pública de 

ensino carioca, usando uma contratação “pedagógica” prevista no PEM/2009 (PCRJ, 2009, 

p.53), a partir de um Programa de Reforço Escolar. Direcionamento governamental que se 

aproxima do conceito de “recalibração organizacional” trazido por Ball (2014) ao falar de 

privatizações, por parcerias público-privadas, para trazer “melhoria para as escolas” e também 

de uma nova governança em rede, trazendo novos atores e discursos para as políticas 

educacionais públicas no município. 

 Destaco ainda que em 2015, último ano da parceira com a SME/RJ, a FRM distribuiu 

um material aos docentes em uma formação continuada, chamado “Livro do Professor”, 

contendo uma nova definição do Projeto Autonomia Carioca.  

 

No Projeto Autonomia carioca, a proposta pedagógica rompe com a seriação 

e estabelece uma organização curricular em módulos, reinventando o tempo e 

o espaço de aprendizagem. Com um jeito novo de aprender, o estudante tem 

a possibilidade de dedicar-se de forma mais concentrada aos componentes 

curriculares e estabelecer, junto ao seu professor, uma significativa mudança 

na relação ensino aprendizagem. O professor assume um importante papel de 

mediador da aprendizagem, atuando na reorganização do estudo de forma 
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inovadora, garantindo elevação da participação dos estudantes em sala e 

imprimindo melhor qualidade na produção do conhecimento (FRM, 2015). 

 

A conceituação do Projeto Autonomia Carioca apresentada pela FRM em 2015 vai ao 

encontro da perspectiva positiva exposta no documento de 2012 da SME/RJ e no de 2013 da 

própria FRM. Essas formas de conceituar o projeto possibilitam retomar também o conceito de 

uma Nova Filantropia trazido por Ball (2014). Segundo o autor, esses novos filantropos fazem 

“doações” em troca de “resultados”. Ao tratar o Projeto Autonomia como uma forma inovadora 

“rompendo” com a dinâmica regular de muitas escolas, por meio de vídeos diários e dinâmicas 

em equipes, por exemplo, os documentos apontam essas atividades como contribuições 

significativas na aprendizagem de discente em atraso escolar e para o trabalho docente, visto 

que ao ser mediador, o professor estaria constantemente trocando conhecimentos com seus 

alunos. Essa positividade foi apresentada como capaz de contribuir para a qualidade do ensino 

nas escolas públicas e o ensino com jovens defasados idade/série. 

 Em relação às características da Metodologia Telessala, a FRM diz que ela é uma 

concepção educativa com três perspectivas: progressista, auxiliando na “transformação social”; 

libertária, voltada para autonomia discente; multicultural, respeitando as diversidades culturais. 

Segundo a FRM, a fundamentação teórica foi desenvolvida a partir da articulação de estudos 

de vários autores, que inspiraram a elaboração das dinâmicas e rotinas da telessala (FRM, 

2013b). Contudo, entendo que essa construção como uma grande “colcha de retalhos teóricos”, 

a qual colocou em uma mesma metodologia, autores com perspectivas teóricas e 

epistemológicas que não necessariamente dialogam entre si e que, em alguns casos, se 

contrapõem ao contexto político-educacional em que essa aceleração de estudos se insere. Por 

essa razão, destaco quatro autores em que observei uma contradição teórico-epistemológica 
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entre o defendido por eles e a proposta da Metodologia Telessala32: Antonio Gramsci, 

Gaudêncio Frigotto, Madalena Freire e Paulo Freire. 

Em relação a Antonio Gramsci, a FRM destaca como contribuição a ideia de uma 

educação popular e da formação de intelectuais na classe trabalhadora. Segundo a FRM (2013, 

p.101), para esse autor “exercer a função de intelectual não é proferir conferências e escrever 

livros [...], mas ser um dirigente e organizador, que usa o conhecimento como ferramenta de 

mudança”. O trabalho das equipes de coordenação, socialização, síntese e avaliação proposto 

na metodologia vivenciariam essa posição de dirigentes e organizadores. Nessa mesma 

perspectiva de educação para e pelo trabalho, os estudos de Gaudêncio Frigotto são citados em 

diálogo com as considerações de Gramsci. Para a FRM (2013, p.103), Frigotto reconheceria na 

Metodologia Telessala respostas a problemas como “[...] a negação a milhões de jovens e 

adultos ao direito à alfabetização e à educação básica, que, associada à negação de outros 

direitos sociais básicos, resulta de uma estrutura social mais desigual e injusta no mundo”. 

Contudo, Gramsci e Frigotto abordam em seus estudos as complexas relações entre 

educação e trabalho em uma perspectiva epistemológica de matriz marxista, focando em uma 

crítica as características do trabalho no sistema capitalista. Direcionamento teórico em sentido 

oposto ao contexto da produção e da prática (BALL, 1994) em que se inseriu e desenvolveu a 

Metodologia Telessala do Projeto Autonomia Carioca, a qual foi produzida e encenada em um 

cenário capitalista neoliberal, focado em privatizações no setor público. Em outras palavras, 

estudos em perspectiva marxistas são usados como fundamento para desenvolver uma proposta 

metodológica, a qual dialoga uma política inserida em um contexto político-educacional 

neoliberal e gerencialista, com demandas visando à correção de fluxo escolar e aos índices 

                                                             
32 Além desses quatro autores, a Metodologia Telessala foi desenvolvida também a partir das seguintes 

perspectivas e estudos: “Educação como Prática da Liberdade (D. Helder Câmara, Moacir Gadotti, Bernardo Toro 

e Antonio Costa, Freinet); “Concepção de Aprendizagem e Conhecimento” (Jean Piaget, Vygotsky, Perrenoud, 

Edgar Morin, Humberto Matuana, Howard Gardner); Concepção de Avaliação (Thereza Penna Firme); 

Aprendizagem Docente (Francisco Gutierrez) (FRM, 2013b). 
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qualificadores de rede de ensino, distante de uma proposta de formação de “intelectuais” na 

classe trabalhadora. 

Em relação à Madalena Freire e Paulo Freire, em seus estudos, esses autores abordam 

uma educação de perspectiva transformadora e emancipatória. Segundo a FRM, as 

contribuições dos estudos de Madalena Freire à Metodologia Telessala estão em destacar “a 

busca pelo saber só se dá com rigor e sistematização das atividades”, além da construção do 

conhecimento em sala de aula ocorrer na “comunhão” ou trocas de saberes entre o professor e 

os alunos (FRM, 2013b, p.114-115). Assim, nesse diálogo com a autora, a Metodologia 

Telessala adota uma rotina diária que passa pelo momento de integração até os trabalhos no 

livro-texto e o professor, constantemente, convida o “pensar” e “refletir” conjunto com os 

alunos. Porém, essa sequência diária sugerida é usada na Metodologia Telessala, 

independentemente de a aceleração de estudos acontecer no Rio de Janeiro ou no Acre, o que 

nos possibilita observar uma unificação metodológica que se distancia de uma perspectiva 

emancipatória e transformadora defendida pela autora. 

 Quanto à proposta de Paulo Freire, a FRM (2013b, p.93) explica que na Metodologia 

Telessala, assim como na abordagem freireana se “rejeita a dicotomia professor-aluno, 

sugerindo, em vez disso, um modelo de participação em sala de aula em que todo professor 

aprende (é aluno) e todo aluno ensina (é professor). Porém, na ampla proposta pedagógica desse 

autor, a educação deve ser voltada para a prática da liberdade sendo “uma educação que levasse 

o homem a uma nova postura diante dos problemas de seu tempo e de seu espaço [...] A 

educação do “eu me maravilho” e não apenas do “eu fabrico” (FREIRE, 2016, p.122). O autor 

propôs o pensar pedagógico centrado na vivência dos educandos, distante de uma educação 

bancária com conteúdo uniforme e em que o professor seria o detentor do saber.  

Desse modo, observo que embora haja um ponto de contato entre a Metodologia 

Telessala e a proposta freireana na relação professor/aluno, a inserção da pedagogia de Freire 
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(2016) em projeto de aceleração de estudos, que usa uma mesma metodologia em várias e 

diferentes regiões brasileiras para resolver o problema do atraso escolar, coloca essa proposta 

distante da pedagogia freireana. Até porque, conforme já mencionei, a Metodologia Telessala 

se insere em um contexto capitalista neoliberal de privatizações e Edu-Business, oriundo 

principalmente do contexto político-educacional brasileiro após a década de 1990. 

 Em relação à rotina diária proposta, a Metodologia Telessala usada no Projeto 

Autonomia Carioca apresentou características como trabalho em equipes pelos alunos, uso de 

caderno memorial, a atuação de um professor mediador e a divisão dos conteúdos 

programáticos em módulos. Visando a esclarecer melhor cada um desses pontos e outros e 

mostrando como oficialmente era a aceleração de estudos para alunos no segundo segmento 

aconteceu entre 2010 e 2015, exponho dois quadros sobre a Metodologia Telessala: o Quadro 

5, com algumas denominações de dinâmicas e as características principais das atividades das 

telessalas – nome usado para as salas de aulas das turmas do projeto – em ordem alfabética; o 

Quadro 6, contendo as etapas diárias do trabalho pedagógico com as suas respectivas 

descrições, as quais deveriam ser seguidas pelos professores33. 

 

Quadro 5: Elementos da Metodologia Telessala 

Elementos da Metodologia Características 

1) Arrumação Circular da Sala Na sala de aula, as mesas e carteiras eram 

dispostas de forma circular. 

2) Divisão em Módulos Os conteúdos programáticos foram divididos por 

módulos, a partir de três eixos temáticos ao longo 

do ano letivo: “O ser humano e sua expressão”. 

Quem eu sou?, focado para as aulas de Língua 

Portuguesa e Ciências; “O ser humano 

interagindo com o espaço. Onde estou? ”, focado 

nas aulas História e Geografia; “ O ser humano 

em ação. Para onde vou? ”, focado nas aulas de 

Matemática e Inglês. 

(continua) 

                                                             
33 No início do ano letivo, durante a primeira formação continuada do Projeto Autonomia Carioca, os professores 

recebiam um cronograma contendo: a divisão das teleaulas por cada dia letivo, o início e o fim de cada módulo, 

os momentos de formação e de avaliação dos alunos. 
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Quadro 5: Elementos da Metodologia Telessala                                                      (continuação) 

Elementos da Metodologia Características 

3) Formação de Equipes Os alunos eram divididos em quatro equipes: 

socialização, coordenação, síntese e avaliação. 

Cada uma delas tinha tarefa específica 

diariamente e, ao longo do ano letivo, um aluno 

deveria passar por experiências nas quatro 

equipes34. 

 

4) Livros do Alunos Cada aluno recebia um livro com os conteúdos 

das teleaulas e exercícios referentes as disciplinas 

a serem trabalhadas naquele módulo. Além disso, 

livros paradidáticos e um referente a raciocínio 

lógico, também eram distribuídos aos estudantes 

durante o ano letivo35.  

 

5) Livros dos Professores Materiais contendo informações sobre: 

Metodologia Telessala, orientações específicas 

para cada disciplina e exercícios36. 

 

6) Memorial É um caderno de anotações, em que alunos e 

professores, individualmente e de forma coletiva, 

registram as atividades, impressões e avaliação 

das dinâmicas desenvolvidas em sala de aula. São 

três: Memorial do Professor, Memorial do Aluno 

e Memorial da Telessala. 

 

7) Percurso Livre de Matemática e Língua 

Portuguesa 

Trabalho com leitura e raciocínio lógico, a partir 

de atividades multidisciplinares relacionados 

com a realidade e que procura estimular a leitura 

e a escrita. 

 

8) Teleaulas Vídeos do Telecurso 2000, com os conteúdos das 

disciplinas básicas do ensino fundamental. 
*Fonte: Caderno de Metodologia (FRM,2010).  

 

Complementando as informações do Quadro 5, ressalto que as avaliações dos alunos do 

Projeto Autonomia Carioca tinham dois momentos: a avaliação diagnóstica, realizada no início 

de cada módulo do projeto, com o objetivo de “identificar conhecimentos e habilidades trazidos 

pelos alunos, conhecer suas necessidades e interesses, observar o comportamento individual e 

                                                             
34 Ver em ANEXO A: o funcionamento proposto para as equipes por parte da FRM. 
35 Ver em ANEXO B: quantidade de teleaulas por disciplinas e de livros discentes e docentes; símbolo do projeto. 
36 Ver em ANEXO C: imagens de materiais distribuídos aos docentes e discentes pela FRM, entre eles, os de Arte 

(a partir do ano de 2011, essa disciplina também era de responsabilidade do professor mediador pedagógico) e os 

de Música (disciplina sugerida para o projeto, durante a segunda administração do ex-prefeito Eduardo Paes). 
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coletivo”; a avaliação formativa, feita ao longo do processo de aprendizagem, ou seja, durante 

os módulos, por meios e métodos à escolha dos docentes atuantes na turma. Assim, as notas 

desses alunos não eram bimestrais como nas demais classes da escola, e sim por módulos 

concluídos. Além disso, no fim do ano letivo, a FRM e a SME/RJ elaboravam avaliações como 

modo de mensurar o desempenho dos estudantes nessa Metodologia. 

Segundo a FRM, a telessala era um espaço pedagógico em que professores e alunos 

vivenciam uma rotina diária voltada para cooperação entre todos, “para tornar mais afetiva e 

efetiva a aprendizagem” (FRM, 2010, 2012). Essa rotina apresenta a seguinte sequência: 

atividade integradora, problematização/motivação, exibição da teleaula, leitura de imagem, 

atividade como livro-texto, atividades em equipe, anotações no memorial. Os materiais para 

telessala deveriam ser: aparelhos de DVD, CD e Televisão; Coleção de DVDs com as teleaulas; 

conjunto de materiais de apoio às atividades diárias, como lápis de cor, caneta hidrocor, 

cartolina, cola, entre outros.  A seguir, conforme mencionei, apresento as informações do 

Quadro 6, apontando as principais etapas pedagógicas diárias das telessalas: 

 

Quadro 6: Etapas do Trabalho Pedagógico Diário 

Etapas Características Principais 

1) Atividade Integradora (Acolhida) Atividades iniciais que “devem iniciar o dia de 

trabalho criando um ambiente propício à 

convivência do grupo e ao trabalho pedagógico 

planejado para esse dia”. Aproxima, professores 

e os alunos, podendo ser, por exemplo, a leitura 

de um texto ou uma dinâmica. 

 

2) Problematização/motivação Planejada pelo professor, é uma “atividade que 

instiga o interesse pela aula, propiciando ao grupo 

um momento de reflexão sobre o conteúdo que 

será trabalhado”. 

 

3) Exibição da Teleaula Momento para assistir aos vídeos do Telecurso, 

com duração em média de 15 minutos. 

 

(continua) 
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Quadro 6: Etapas do Trabalho Pedagógico Diário                                                  (continuação) 

Etapas Características Principais 

4) Leitura de Imagem Após as teleaulas, o professor realiza atividades 

com os alunos procurando relacionar as imagens 

e situações apresentadas nos vídeos com os 

conteúdos concretos da disciplina. É considerado 

um momento fundamental na Metodologia, pois 

“estimula a formação do telespectador e do leitor 

crítico”, além da “observação, reflexão e 

expressão”, pois os alunos são estimulados a falar 

suas impressões sobre a teleaula. 

 

5) Atividades com o livro do aluno Leitura de textos e exercícios que proporcionam 

“a revisão e ampliação do repertório de ideias” e 

conteúdos apresentados nas teleaulas. 

 

6) Atividades com as Equipes As equipes de coordenação, socialização, síntese 

e avaliação podem realizar atividades, 

respectivamente, como: “responsabilidades com 

o ambiente coletivo”, “fortalecer os vínculos, 

promovendo o acolhimento individual e 

coletivo”, “sistematizar os pontos mais 

importantes das aprendizagens construídas” e 

atividades para “exercitar habilidades de 

observação, análise, argumentação e autocrítica”. 

 

7) Anotação no Memorial Geralmente realizado ao final de cada aula, é 

momento em que os alunos e professores 

registram suas impressões das aulas. Havia 

também memorial da sala de aula, para as 

anotações gerais da turma ao longo do dia letivo. 
*Fonte: Caderno de Metodologia (FRM, 2010). 

 

Após um período de formação inicial do docente para atuar no Projeto Autonomia 

Carioca, antes de começar o trabalho com sua turma e desenvolver a rotina pedagógica diária 

apresentada no Quadro 637, os professores realizavam o chamado Período de Integração, com 

duração entre duas ou três semanas. De acordo com a FRM (2010, p.8), ele “[...] constitui num 

momento de diagnose, fortalecimento da leitura e da escrita e criação de vínculos necessários à 

construção de uma comunidade de aprendizagem”. Na verdade, esse era o primeiro contato do 

docente com os discentes em atraso escolar, em que havia uma preparação para os vídeos, o 

                                                             
37 Essa formação docente era realizada em conjunto entre a SME/RJ e a FRM, sendo o momento de apresentação 

e explicações sobre a Metodologia Telessala. Elas ocorriam no início de cada módulo do projeto e tiveram durações 

variadas entre os anos de 2010 e 2015, ou seja, algumas eram de uma semana e outras de apenas dois dias. 
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trabalho em equipe e o uso do memorial, por meio de atividades voltadas para Língua 

Portuguesa e Matemática. O material para esse momento era distribuído e explicado na 

formação continuada docente do primeiro módulo do projeto. 

 Após as informações do Quadro 5 e do Quadro 6, novamente reforço que no Projeto 

Autonomia Carioca, a Metodologia Telessala era desenvolvida em turno regular em quatro dias 

da semana, ou seja, as dinâmicas aconteciam no horário normal do aluno e não no contra turno, 

às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, com um único professor. Acrescento que às quartas, 

esses estudantes tinham aulas de Educação Física e Inglês, nas quais os professores 

responsáveis poderiam utilizar ou não algumas atividades propostas por essa metodologia no 

seu planejamento, embora não recebesse formação continuada com essa finalidade.  

Desse modo, na proposta da Metodologia Telessala, centrada em compreender o 

estudante como “sujeito construtor do seu conhecimento e a sua experiência de vida o ponto de 

partida e referencial permanente para novas aprendizagens” (FRM, 2013a), o professor do 

segundo segmento da rede carioca tinha papel relevante nos processos de aprendizagem. 

Atuando com a turma por quatro dias da semana, esse docente desenvolveria as etapas 

pedagógicas dessa aceleração de estudos, com a denominação pela FRM de Mediador 

Pedagógico. Ao falar sobre os docentes em material distribuído no final da parceria com a 

SME/RJ, a FRM (2015) destacava a importância dele dentro do contexto da prática escolar: “O 

Professor assume um importante papel de mediador da aprendizagem, atuando na 

reorganização do estudo de forma inovadora, garantindo elevação da participação do estudante 

em sala e imprimindo melhor qualidade na produção de conhecimento”. 

Segundo a FRM, partindo dessa visão mediadora, de “facilitador das relações 

interpessoais” e de “agente de uma educação progressiva, multicultural e libertária”, seria 

possível que: 

[...] o professor avance na sua prática, desenvolvendo de formas diferenciadas 

de pensar, de sentir e de agir no processo pedagógico e investindo numa nova 
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relação de aprendizagem entre aluno e o conhecimento. Essa proposta 

pedagógica é caracterizada não só pela metodologia diferenciada, mas 

também pelo uso interativo de diversos meios pedagógicos (FRM, 2010). 

 

  

 Assim, o papel do professor dentro das dinâmicas de uma telessala era fundamental para 

um bom desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes em atraso escolar. Ao mesmo tempo, 

de acordo com a FRM, a experiência desse docente no Projeto Autonomia Carioca poderia 

proporcionar um crescimento profissional, por meio de novas formas de atuar em sala de aula.  

Contudo, a partir de entrevistas que realizei com professores desse projeto em 2015, observei 

que no contexto da prática (BALL, 1994, 2016), eles atuavam com atividades em diversas 

disciplinas, mesmo só possuindo formação em uma área específica, ou seja, por exemplo, 

professores de História mediando atividades em Matemática e Ciências (ÁVILA, 2016). Uma 

atuação muito mais voltada para uma docência generalista do que uma docência mediadora. 

 Entendo também que essa forma de docência do Projeto Autonomia Carioca se 

aproxima da atuação de professores no primeiro segmento do ensino fundamental, em que a 

turma tem um único docente desenvolvendo dinâmicas em todas as disciplinas básicas, com a 

chamada docência polivalente.  Segundo Lima (2007, p.65), fundamentado na antiga Base 

Comum Curricular Nacional “ser professor polivalente significa saber ensinar essas diferentes 

áreas e também apropriar-se de valores inerentes ao ato de ensinar “crianças pequenas”, 

interagir e comunicar-se quantitativamente bem com esses educandos”. Contribuindo para essas 

discussões, ao analisar a profissionalidade docente na docência polivalente do primeiro 

segmento do ensino fundamental, Cruz (2017) menciona que o termo professor polivalente em 

resoluções do Conselho Nacional de Educação esteve inserido no contexto de mudanças 

neoliberais provocadas pela crise do capital dos anos de 1990, sendo entendido na perspectiva 

interdisciplinar.  
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Contudo, nos documentos analisados em sua pesquisa – anteriores à Resolução do CNE 

n. 2/2019 (BRASIL, 2019) – a autora diz que o termo professor “multidisciplinar”38 apareceu 

com maior frequência do que “polivalente”, seja para o primeiro segmento, como também a 

outras etapas da educação básica. Sobre as limitações dos cursos de formação de professores 

para o primeiro segmento em comparação aos cursos de formação para áreas específicas, Cruz 

(2017, p.135) destaca que “a discussão sobre professor multidisciplinar identificada nos 

documentos estudados problematiza a diferenciação e distanciamento entre formação e atuação 

docente que tem perdurado na história da Educação brasileira”. 

 Desse modo, diante das considerações de Lima (2007), de Cruz (2017) e dos 

documentos da SME/RJ e da FRM, entendi que o docente no Projeto Autonomia Carioca atuava 

como mediador pedagógico, mas ao mesmo tempo, uma atuação próxima à perspectiva de 

docência polivalente dos professores do primeiro segmento do ensino fundamental, ou seja, 

como um único professor atuando na turma com alunos em atraso escolar matriculados no 6º, 

7º e 8º anos, mediando conteúdos de todas as disciplinas básicas do segundo segmento. 

Acrescento também que assim como turmas do 1º ao 5º ano, nas aulas de Educação Física e 

Inglês, houve a atuação de especialista nessas disciplinas, os quais não necessariamente 

desenvolveriam as dinâmicas da Metodologia Telessala e a atuação de mediador pedagógico.  

As características apresentadas sobre o Projeto Autonomia Carioca e a Metodologia 

Telessala expõem a proposta da SME/RJ e da FRM no contexto da produção (BALL, 1994) 

para uma aceleração de estudos na rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro entre os 

anos de 2010 e 2015. A atuação dessa aceleração no contexto da prática (BALL, 1994) ocorreu 

de forma única, ou seja, sem diferenciação entre as onze CREs, mesmo cada uma delas 

apresentando perfis e necessidades pedagógicas de docentes e de discentes diferentes, até por 

                                                             
38 Segundo Cruz (2017, p.127), em documentos do INEP, com base no senso de 2007, o professor multidisciplinar 

é aquele que “leciona cinco ou mais disciplinas” e que “percebe-se que parece indicar um caráter mais quantitativo 

da definição de profissionalidade polivalente, o que não é referendado nos referenciais, uma vez que a perspectiva 

multidisciplinar direcionar-se-ia para uma diversidade de disciplinas com ênfase na articulação”. 
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suas localizações. Assim, os dados apresentados até esse momento já nos possibilitam observar 

a complexidade do trabalho docente no Projeto Autonomia Carioca, pois o professor nesse 

papel de Medidor Pedagógico teve que administrar o uso de uma nova metodologia em sala de 

aula, em conjunto com fatores como recursos e alunos com graus de aprendizagem diversos em 

sala de aula, para que o projeto atingisse os objetivos propostos pela Metodologia Telessala.  

Nesse ponto, retomo as considerações de Sampaio (2000), Polato (2009) e Silva e Zago 

(2019) sobre as diversas questões e impasses envolvendo os docentes em aceleração de estudos, 

como diferenciação de alunos na turma, a necessidade de formações continuadas e a aceitação 

do corpo escolar às classes. As autoras apontam a complexidade do trabalho dos professores e 

que os bons resultados obtidos pelos alunos estão associados ao seu esforço e dedicação. Na 

análise documental, que apresentarei seção 3 dessa tese, voltarei aos discursos oficiais sobre o 

Projeto Autonomia Carioca e a questão docente, aprofundando mais os temas mencionados, 

observando também as possíveis influências de orientações do Banco Mundial no contexto da 

sua produção.  

 

2.5 A ACELERAÇÃO DE ESTUDOS PELA SME/RJ NO ANO DE 2016 

 

 Conforme exposto no item anterior, a parceria público-privada entre a SME/RJ e a FRM, 

que originou o Projeto Autonomia Carioca, fez parte da política pública educacional da rede de 

ensino da cidade do Rio de Janeiro em seis anos da administração do ex-prefeito Eduardo Paes. 

Em dezembro de 2015, essa associação iniciou um processo de finalização, com a realização 

de uma solenidade no Cine Odeon, com a presença a ex-secretária de Educação Helena Bomeny 

– que substituiu a Sra. Claudia Costin em 2014 –, representantes da FRM e professores atuantes 

no Projeto Autonomia Carioca das onze CREs. Nesse evento, foram repassados números e 

dados sobre a aceleração entre os anos de 2010 e 2015. Segundo a ex-secretária, 
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aproximadamente 60.000 mil alunos tiveram seus estudos acelerados no segundo segmento, 

sendo 14.400 em 2015. Em sua fala, ela também destacou o papel dos docentes e gestores nos 

resultados do projeto: 

Cada professor em sala de aula e cada diretor a frente de sua unidade estão 

construindo uma escola pública de qualidade para todos. Hoje estamos 

colhendo o resultado primoroso desse trabalho: são quase 60 mil jovens 

formados com perspectiva de futuro (SME/RJ, 2015d)  

 

 

 Assim, partindo de uma perspectiva positiva sobre a inserção do Projeto Autonomia 

Carioca no Programa de Reforço Escolar da SME/RJ, em 2016, as acelerações de estudos para 

alunos do segundo segmento em 2016 passaram a ter dois direcionamentos: o primeiro, com 

turmas usando a Metodologia Telessala e material da FRM, que eram as da Aceleração 2A e da 

Aceleração 3; o segundo, com classes com materiais produzidos pela SME/RJ junto a 

professores de aceleração do segundo segmento, na Aceleração 6 (DOM/RJ, 2016b). Desse 

modo, surgiu uma nova forma de trabalhar com os alunos em atraso escolar, que segundo a 

SME/RJ contou com material feito por docentes da própria rede envolvidos entre 2010 e 2015 

no Projeto Autonomia Carioca.  

A FRM mesmo não mais responsável pelas formações continuadas dos professores, 

ainda esteve presente nas acelerações de estudos do segundo segmento por meio de materiais e 

do uso da Metodologia Telessala em algumas turmas, no que foi chamado de Aceleração 8 

(MULTIRIO, 2016b). Então, em 2016, sem a parceria da FRM, a aceleração de estudos para o 

segundo segmento chamada “Projeto Autonomia Carioca” recebeu três novas denominações: 

Aceleração 2A – turmas iniciadas em 2015, com alunos em atraso escolar no 6º ano, com uso 

da metodologia e material da FRM; Aceleração 3 – estudantes em atraso escolar no 8º ano, 

metodologia e material da FRM; Aceleração 6 – alunos defasados do 6º ano em 2016, usando 

apostilas elaboradas pela SME/RJ (MULTRIO, 2016b)39. 

                                                             
39 Ver Quadro 1, item 2.3 (p.80), com a duração e as denominações dos projetos de acelerações de estudos para o 

2º segmento. 
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 Essa forma de organizar as acelerações de estudos usando materiais formulados pela 

própria SME/RJ é usada pela atual administração da cidade do Rio de Janeiro, isto é, turmas 

com um único professor, com materiais produzidos pela SME/RJ bimestralmente ou 

semestralmente, sem a obrigatoriedade do uso de etapas pedagógicas da Metodologia Telessala, 

como é o caso projeto Carioca 1 – alunos em atraso escolar matriculados no sexto ano – e o 

Carioca 2 – estudantes defasados do 8º ano40.  A seguir, exponho como a responsável pelos 

Projetos de Aceleração em 2016, Sirley Cupolillo, apresentava a Aceleração 6: 

Projeto Aceleração da Aprendizagem 6 foi desenvolvido para os alunos 

defasados em idade/ano escolar do 6º ano e teve como objetivo inicial acelerar 

os alunos para o 8º ano regular. Como todo projeto de aceleração, tem como 

regente um professor generalista, de qualquer área do conhecimento e que 

deseja trabalhar com esse grupamento (MULTIRIO,2016b). 

 

 

Nessa nova proposta de aceleração de estudos, o professor deixa de ser denominado 

como mediador pedagógico e passa a ser classificado como generalista nesse trabalho em 

classes para alunos em atraso escolar. A Aceleração 6 fez parte do processo de finalização do 

uso da Metodologia Telessala na rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro, 

representando a primeira aceleração de estudos em que a própria SME/RJ desenvolveu 

metodologia própria para o trabalho com alunos em atraso escolar. Ela mesclou dinâmicas da 

Metodologia Telessala (como o trabalho em equipes e o memorial) e novas propostas 

pedagógicas desenvolvidas pela SME/RJ. Vejamos, primeiramente, os materiais desenvolvidos 

pela SME/RJ. Segundo a secretaria, era um material integrado, contendo o Caderno de 

Atividades do Aluno e o Tutorial do Professor.  

O projeto tem um material didático diferenciado, elaborado especialmente 

para esse grupamento: um caderno de atividades bimestral integrado, isto é, 

as diferentes áreas do conhecimento dialogando entre si, num mesmo material. 

O tutorial orienta o trabalho a ser desenvolvido com o Caderno de Atividades, 

                                                             
40 No ano de 2017, no início da administração municipal do Sr. Marcelo Crivella (2017-2020) – prefeito eleito que 

iniciou seu mandato após a administração do ex-prefeito Eduardo Paes – os alunos oriundos da Aceleração 6, não 

foram matriculados em turmas regulares e sim na Aceleração 8, concluindo os estudos no final desse ano letivo 

(MULTIRIO, 2016b; DOM/RJ, 2016a). 
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ampliando as possibilidades de exploração do conhecimento no período 

(MULTIRIO, 2016a). 

 

Outro diferencial no projeto foi a criação de um tutorial, com orientações para 

o professor ampliar todas as possibilidades de conhecimento e trabalho acerca 

do assunto tratado no bimestre, com sugestões de vídeos, jogos e outras 

atividades (MULTIRIO, 2016b). 

 

 Além do Caderno de Atividades, os alunos receberam dois livros paradidáticos, os quais 

reforçaram a ênfase na questão da leitura e interpretação de textos. Contudo, mesmo com esse 

novo material em uma proposta pedagógica muldisciplinar, as etapas diárias pedagógicas da 

Metodologia Telessala foram consideradas importantes para a realização da Aceleração 6. 

Segundo a SME/RJ,  

A Metodologia Telessala, trazida da experiência anterior (parceria) com a 

Fundação Roberto Marinho – FRM, foi fundamental para garantir a dinâmica 

do processo acelerativo do projeto. A organização da sala de aula, propiciando 

grupos; A formação das equipes de trabalho (coordenação, socialização, 

síntese e avaliação); A leitura de imagem; A problematização da proposta; O 

memorial etc. (MULTIRIO, 2016b). 

 

 

 

 Em vista disso, o fim da parceria entre SME/RJ e FRM não representou a finalização 

das dinâmicas da Metodologia Telessala em sala de aula, tanto na Aceleração 6, como na 

Aceleração 3 e na Aceleração 2A em 2016, último ano da administração do ex-prefeito Eduardo 

Paes. Porém, em relação à docência, os professores foram considerados generalistas41 e, assim, 

substituindo o papel de mediador pedagógico proposto pela FRM. Por meio desse tipo de 

docência, oficialmente, essas turmas teriam como ponto forte: “Otimização do tempo 

pedagógico”, “adequação e valorização do planejamento”, “a rotina de estudos e troca de 

experiências, o interesse pela história de vida dos alunos” e a “ Cumplicidade e fortalecimento 

do vínculo professor-aluno”. As formações continuadas aos docentes aconteceram em dois 

                                                             
41 Pelos documentos analisados, entendo que o termo “generalista”, usado pela SME/RJ a partir da Aceleração 6, 

faz referência ao professor que leciona diversas disciplinas com determinada turma, em uma docência mais 

relacionada à questão de conteúdos. 
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momentos: Semestralmente, com profissionais da SME/RJ; mensalmente dentro de cada CRE 

(MULTIRIO, 2016b, 2016c). 

  A SME/RJ, por meio de suas CREs, disponibilizou um tutorial aos docentes da 

Aceleração 6, material contendo orientações e propostas de atividades das disciplinas a serem 

ministradas por eles no seu trabalho em sala de aula. Junto ao Professor Generalista e o material 

diferenciado, esse tutorial estava inserido em “Novos Rumos” pedagógicos que o projeto 

Aceleração 6 trazia para as acelerações de estudos no segundo segmento. (MULTIRIO, 2016b). 

 Assim, no último ano da administração do ex-prefeito Eduardo Paes, a parceria entre 

SME/RJ e FRM não foi renovada, porém, o uso da Metodologia Telessala continuou presente 

no contexto da prática de diversas escolas da rede pública municipal da cidade do Rio de 

Janeiro. Os efeitos dessa parceria para o trabalho de docentes atuantes nessa aceleração são 

analisados na seção 4 dessa tese, a partir de entrevista com professores da 5ª CRE. 
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3 A VISÃO OFICIAL DO PROJETO AUTONOMIA CARIOCA DA SME/RJ: UMA 

ANÁLISE DOCUMENTAL (2012 – 2016) 

 

 O Projeto Autonomia Carioca esteve inserido no Programa de Reforço Escolar da 

SME/RJ, entre os anos de 2010 e 2015 e, mesmo após o fim da parceria com a FRM, a 

Metodologia Telessala continuou como referência pedagógica para as dinâmicas das 

acelerações de estudos no segundo segmento, como foram a Aceleração 3 e a Aceleração 6. 

Assim, em uma perspectiva epistemológica pluralista desse estudo qualitativo, à luz do quadro 

teórico apresentado, essa seção expõe uma análise documental de discursos oficiais sobre a 

aceleração de estudos no segundo segmento do ensino fundamental da SME/RJ, com o foco 

entre os anos de 2012 e 2016. Como momento inicial, o lapso temporal proposto tem a 

passagem da primeira para a segunda administração do ex-prefeito Eduardo Paes – ano em que 

a parceria com a FRM completou três anos na rede pública municipal carioca – e o último ano 

da segunda administração, quando o Projeto Autonomia Carioca foi finalizado e teve início a 

Aceleração 6, com materiais desenvolvidos pela SME/RJ. 

Duas questões problematizadoras orientaram a pesquisa para a análise documental:  1) 

Qual a relação das orientações do Banco Mundial “World Bank consultations on the new 

education sector strategy for 2010-2020 in Brazil” e “Learning for all: investing in people’s 

knowledge and skills to promote development”, com a formação de parcerias público-privadas 

em aceleração de estudos na rede pública municipal do Rio de Janeiro entre 2012 e 2016?; 2) 

Em documentos oficiais, como da SME/RJ e da FRM descreveram e avaliaram o trabalho 

docente e as atividades educativas para de alunos matriculados em acelerações de estudos no 

segundo segmento entre 2012 e 2016?.  Essas questões contribuem para alcançar o objetivo 

principal que é analisar os efeitos para o trabalho docente de professores na 5ª CRE da parceria 
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público-privada no Projeto Autonomia Carioca e da Aceleração 6, em escolas municipais 

públicas da cidade do Rio de Janeiro. 

 Esta seção está dividida em três itens: no primeiro “Metodologia, levantamento e análise 

de dados”, exponho as referências teórico-metodológicas usadas na análise documental e 

também os tipos, as formas de suas seleções e o modo com que foram analisados os documentos 

oficiais; no segundo, “O Projeto Autonomia Carioca entre os anos de 2012 e 2013: os discursos 

políticos em uma transição administrativa”, representando o primeiro período da análise 

documental, marcado pelo fim de um mandato e início de outro do ex-prefeito Eduardo Paes; 

no terceiro, “A aceleração de estudos entre os anos de 2014 e de 2016:  o segundo momento do 

Projeto Autonomia Carioca”,  período de análise, marcado pelo fim da parceria entre a SME/RJ 

e a FRM. 

 

3.1 METODOLOGIA, LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 As informações e as avaliações oficiais do Projeto Autonomia Carioca e das acelerações 

de estudos, para alunos no segundo segmento do Ensino Fundamental da rede pública de ensino 

municipal da cidade do Rio de Janeiro, foram pesquisadas nos documentos disponibilizados na 

internet em portais e sites como o da SME/RJ e da FRM. Além deles, usei também os materiais 

distribuídos para os docentes atuantes no projeto em formações continuadas, ao longo de um 

ano letivo. Desse modo, iniciarei esse item apresentando meu diálogo com Alves-Mazzotti e 

Gewandsznagder (2004) e Cellard (2008) sobre o conceito de documento e também com as 

considerações e reflexões de Fragoso, Recuero e Amaral (2011) sobre o uso da internet nas 

pesquisas acadêmicas. 

Inicialmente, dialogo com o entendimento de Alves-Mazzotti e Gewandsznagder (2004, 

p.169), de que documento é “qualquer registro que possa ser usado como fonte de informação”. 
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Na educação, os autores citam como exemplos o uso de livros didáticos, programas de curso e 

planos de aulas. Nesse mesmo sentido, Cellard (2008) cita as contribuições da Escola dos 

Annales, fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch no início do século XX, para a ampliação 

do conceito de documento ou fonte. Segundo o autor, o documento “pode tratar-se de textos 

escritos, mas também de documentos de natureza iconográfica e cinematográfica, ou de 

qualquer outro tipo de testemunho registrado, objeto do cotidiano, elementos folclóricos, etc.” 

(CELLARD, 2008, p.296).  Contudo, Cellard (2008, p.296) aponta limites importantes, que 

devem ser observados pelo pesquisador no seu trabalho com documentos, como o de verificar 

a quais indivíduos eles são direcionados e se retratam fielmente a realidade – embora esse 

último aspecto não seja de fácil percepção. Atentos a essas questões, as análises e os resultados 

do estudo vão ter as “garantias de validade e solidez de suas explicações”, para o autor.  

A partir dessas considerações de Alves-Mazzotti e Gewandsznagder (2004) e Cellard 

(2008), em um conceito amplo, entendo como documentos qualquer fonte impressa, digital ou 

iconográfica, capaz de trazer informações sobre uma política educacional ou projeto educativo 

ou metodologia de ensino. Desse modo, para a análise, meu levantamento de informações usou 

documentos impressos e virtuais, entre eles, os vídeos dos sujeitos envolvidos no projeto de 

aceleração de estudos, disponibilizados na internet em portais e sites, como da Prefeitura do 

Rio de Janeiro, da SME/RJ e da FRM.  

Segundo Fragoso, Recuero e Amaral (2011, p.42), uma perspectiva de usar a internet 

em estudos acadêmicos é entendê-la como artefato cultural.  Assim, a observação da “[...] 

inserção da tecnologia na vida cotidiana [...] favorece a percepção da rede como um elemento 

da cultura e não como uma entidade à parte [...] pela integração de online e off-line”. As autoras 

expõem que há uma grande variedade de objetos que podem ser pesquisados pela internet, entre 

eles portais, websites e blogs e as informações disponibilizadas nessas ferramentas digitais vêm 
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sendo usadas em alguns estudos na última década como meio de levantamento de dados para 

as análises documentais.  

Nesse sentido, ao usar no estudo informações oficiais acessíveis na rede mundial de 

computadores, entendo a internet como um espaço de comunicação, onde discursos circulam 

de forma ampla e impessoal, unindo de certa forma virtual e real. Em alguns casos, essa 

circulação de informações ocorre em uma perspectiva de divulgar ou reforçar projetos e 

metodologias educacionais encenados em redes de ensino públicas, algumas vezes, em uma 

visão positiva, que não necessariamente atendem às necessidades de docentes e discentes no 

contexto da prática (BALL, 1994). Por isso, a análise desses documentos e seus discursos é 

relevante no sentido de contribuir para o entendimento mais amplo da formulação e produção 

oficial do Projeto Autonomia Carioca e de que forma esse direcionamentos político-

educacionais provocaram efeito na prática de docentes em uma das CRE da SME/RJ. 

Após as considerações teóricas, no Quadro 7, apresento os documentos impressos 

usados nos estudos com suas respectivas identificações, disponibilizados pela FRM e a 

SME/RJ, entre os anos de 2012 e 2016. 

 

Quadro 7: Documentos Oficiais Impressos (2012- 2016) 

Documento Identificação 

 

1) Caderno de Metodologia do Projeto 

Autonomia carioca 

Apostila com explicações sobre a Metodologia 

Telessala, com a sequência de dinâmicas, 

propostas de atividades e a atuação do professor 

no contexto telessala. 

 

 

2) Caderno de Formação das Disciplinas 

Apostila com informações para os docentes sobre 

a metodologia telessala em cada disciplina do 

ensino fundamental, com sugestões de trabalhos 

em equipes, sites e dinâmicas em cada teleaula. 

 

 

3) Caderno do Período de Integração do Projeto 

Autonomia Carioca 

Apostila direcionada aos docentes durante o 

período inicial com as turmas, com propostas de 

atividades diversas, contemplando 

principalmente Leitura e interpretação, além de 

noções básicas de matemática. 

(continua) 
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Quadro 7: Documentos Oficiais Impressos (2012- 2016)                                       (continuação) 

Documento Identificação 

4) Caderno de Textos Apostila complementar entregue aos docentes 

durante as formações continuadas, com textos de 

autores como Paula Freire e Moacir Gadotti, com 

reflexões e estudos no campo educacional que 

pudessem favorecer a prática docente em sala de 

aula nas turmas do projeto. 

 

5) Incluir e Transformar: Metodologia Telessala Material da FRM com explicações sobre a 

Metodologia Telessala, desde sua origem até 

como cada etapa foi pensada e implementada em 

diversas escolas pelo país. 

 

 

6) Memorial do Projeto Autonomia Carioca 

Material distribuído aos docentes em uma 

formação continuada, com dados sobre o Projeto 

Autonomia Carioca entre os anos de 2010 e 2012. 

 

 

7) Novo Telecurso: sinopses de programas 

Material da FRM com a descrição das teleaulas 

em cada disciplina do ensino fundamental. 

 

 

8) Orientação aos Gestores do Projeto Autonomia 

Carioca 

Material distribuído pela SME/RJ no ano de 

2012, com explicações sobre o Projeto 

Autonomia Carioca, como o papel do professor 

na Metodologia Telessala. 

 

 

9) Documentos administrativos para docentes do 

Projeto Autonomia Carioca 

Informes de reuniões, calendário anual com 

divisão das disciplinas por módulos, convocações 

para formações continuadas, recebimento de 

livro e reforço de dinâmicas. 

 
*Fonte: Elaborado pela autora, a partir de livros distribuídos aos docentes, durante as formações da FRM. 

 

 No Quadro 7, os documentos impressos fizeram parte do material distribuído aos 

docentes durante as formações continuadas docente feitas pela FRM em conjunto com a 

SME/RJ42 e contém informações sobre a rotina da Metodologia Telessala, além de depoimentos 

de professores sobre o Projeto Autonomia Carioca. A única exceção, são os documentos do 

item 9, aos quais tive acesso por atuar como professora dessa aceleração de estudos, entre os 

anos de 2010 e 2017, conforme descrevi na apresentação dessa tese. Seguindo na exposição dos 

documentos analisados, no Quadro 8, apresento os materiais virtuais selecionados para a análise 

documental, com a sua respectiva fonte e principais conteúdos obtidos em cada um deles. 

                                                             
42 Ver ANEXO C. 
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Quadro 8: Documentos Oficiais Virtuais (2009 – 2016)                                       

Portal ou Site Quantidade de 

Documentos 

Principais Conteúdos 

Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro 

 

http://www.rj.gov.br 

 

6 Plano Estratégico da Prefeitura: a) 

2009 a 2012; b) 2013 a 2016); 

 Panorama educacional carioca de 

2009 até 2013; 

Desempenho no IDEB e no IDE-Rio 

(2013, 2014, 2015); 

Notícias sobre empréstimo do Banco 

Mundial 

Secretaria Municipal de Educação 

 

http://www.rj.gov.br/web/sme 

 

 

 

 

27 

Desempenho no IDEB e no IDE-Rio; 

Melhora na aprendizagem dos alunos 

em atraso escolar de acordo com a 

secretária de educação e o diretor da 

FRM; Programa de Reforço Escolar 

(onde estavam as acelerações de 

aprendizagem da rede carioca); Início 

e objetivos de projetos de aceleração 

de aprendizagem (identificação e 

parcerias público-privadas). 

Informações sobre o Projeto 

Autonomia Carioca 

 

RioEduca 

 

http://www.rioeduca.net 

 

 

 

3 

Matriz do Programa de Reforço 

Escolar (acelerações de 

aprendizagem); Informações sobre a 

5ª CRE (Quantidade escolas e dados 

sobre as acelerações de estudos). 

 

Multirio 

 

http://www.multirio.rj.gov.br 

 

 

 

 

 

5 

Entrevista com a Ex-Secretária de 

Educação Claudia Costin sobre: a) 

panorâmica da educação carioca em 

2012 (vídeo); b) as estratégias da 

educação pública após 2012 no 

município do Rio de Janeiro (vídeo); 

entrevista com a diretora dos projetos 

de aceleração de aprendizagem sobre 

o que aconteceu até 2012 (vídeo). 

Explicações sobre a Aceleração 6 e o 

Professor Generalista de Projeto. 

Diário Oficial do Município do RJ 

 

http://doweb.rio.rj.gov.br 
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Resoluções da SME/RJ com: a) 

orientações para Enturmação e 

organização das turmas por faixa 

etária na rede carioca; b) matriz 

curricular; c) projeto de correção de 

fluxo; Metas e estratégias da SME; 

gastos com material de projeto; 

avaliação de desempenho das CREs. 

(continua) 
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Quadro 8: Documentos Oficiais Virtuais (2009 – 2016)                                        (continuação)          

Portal ou Site Quantidade de 

Documentos 

Principais Conteúdos 

Fundação Roberto Marinho 

 

http://www.frm.org.br 

 

Telecurso 2000 

 

http://www.telecurso.org.br 

 

9 Informações sobre: 

 a) o Telecurso e o Projeto Autonomia 

Carioca;  

b) Explicações sobre Metodologia 

Telessala; 

 c) os projetos e parceiros da FRM. 

Banco Mundial 

 

http://www.worldbank.org/pt/country/br

azil 

4 Estratégias educacionais e notícia de 

empréstimo a cidade do Rio de 

Janeiro. 

Total de Documentos Oficiais 

 

112 

*Fonte: Elaborado pela autora, a partir de buscas em sites e portais da internet. 

 

Os documentos oficiais apresentados no Quadro 8 foram obtidos por meio do link de 

buscas de cada um dos sites utilizados.  Preliminarmente, realizei um levantamento, para 

verificar os documentos disponíveis que tinham abordado, diretamente ou indiretamente, a 

parceria entre SME/RJ e FRM em acelerações de estudos para alunos em atraso escolar no 

segundo segmento do Ensino Fundamental entre 2012 e 2016. Os filtros usados nas buscas 

foram: “reforço escolar”; “aceleração de aprendizagem”; “aceleração de estudos”; 

“planejamento estratégico”; “IDEB”; “IDE-RIO”; “Projeto Autonomia Carioca”; “metodologia 

telessala”; “aquisição de livros”. A única exceção foram as buscas relacionadas às orientações 

do Banco Mundial feitas com um filtro específico: “Educação Brasileira”. Depois, ampliei o 

lapso temporal, pesquisando informações sobre aceleração de estudos desde o primeiro ano da 

administração do ex-prefeito Eduardo Paes – 2009 – usando os mesmos filtros, como forma de 

compreender melhor informações iniciais sobre o Projeto Autonomia Carioca.  

 A análise dos documentos impressos e virtuais seguiu as considerações de Cellard 

(2008, p.299-303), acontecendo a partir de cinco etapas ou dimensões para verificar os 

documentos encontrados. A primeira, “o contexto”, observei em que ambiente político e 

educacional foram formulados os projetos de aceleração de aprendizagem para tentar perceber 

http://www.telecurso.org.br/
http://www.worldbank.org/pt/country/brazil
http://www.worldbank.org/pt/country/brazil
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as possíveis influências internas e externas nas ações educacionais pública no município do Rio 

de Janeiro. Na segunda, “o autor ou autores”, identifiquei quem escreveu o documento para 

entender os posicionamentos adotados pelos locutores. Na terceira, “a autenticidade e a 

confiabilidade do texto”, observei a origem dessa fonte primária, para confirmar se é realmente 

uma declaração oficial e não pessoal. Na quarta, “ a natureza do texto”, busquei qual finalidade 

do documento. Na quinta, “os conceitos-chave e a lógica interna do texto”, separei as 

informações principais que aparecerem nos textos, ou conceitos-chave como “aceleração de 

estudos”, “qualidade”, “parceria público-privada”.  

Os documentos foram separados em oito categorias, estabelecidas usando o critério 

“origem da fonte”. São elas: 1) Impressos; 2) PCRJ; 3) SME/RJ; 4) RioEduca; 5) Multirio; 6) 

DOM/RJ; 7) FRM e Telecurso; 8) BM. A ordenação dos documentos nas categorias ocorreu 

em ordem cronológica, ou seja, do documento mais antigo até o mais recente, recebendo 

numeração crescente. Na categoria “DOM/RJ”, em razão do grande número de documentos 

levantados, inicialmente, eles foram divididos por anos – período do ano de 2009 ao ano de 

2016 – e, posteriormente, identificados a partir do primeiro ano em ordem cronológica. Destaco 

que os documentos impressos e virtuais, expostos no Quadros 7 e 8, apresentaram textos de 

naturezas diversas, passando por resoluções, contratos e planejamentos administrativos até 

notícias sobre metodologias e a aceleração de estudos.  

A partir dessas considerações metodológicas, exponho também que a análise dos 

documentos aconteceu à luz do quadro teórico apresentado nas seções 1 e 243, principalmente 

em diálogo com os estudos de Ball (1994, 2007, 2014) e Ball, Maguire e Braun (2016), em uma 

perspectiva epistemológica pluralista desse estudo qualitativo. A análise documental se dividiu 

em dois períodos: no primeiro, os documentos analisados são referentes aos anos de 2012 e 

2013, respectivamente, o último ano do primeiro mandato do ex-prefeito Eduardo Paes e 

                                                             
43 Desses autores, os principais conceitos e teorias apresentados na seção 1 e 2 foram: Edu-Business, Governança 

em Rede, Nova Filantropia e Teoria de Atuação da Política. 
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primeiro ano de mandato dele após sua reeleição, representando um período de encerramento 

de um plano estratégico da prefeitura em áreas como a educação e o início de um novo para os 

anos seguintes; no segundo, os documentos analisados envolvem os anos de 2014 até 2016, 

momento em que a parceria com FRM  no Projeto Autonomia Carioca foi finalizada e as 

acelerações de estudos passaram a usar metodologia e materiais da SME/RJ. 

 

3.2 O PROJETO AUTONOMIA CARIOCA ENTRE OS ANOS DE 2012 E 2013: OS 

DISCURSOS POLÍTICOS NO CONTEXTO DA PRODUÇÃO EM UMA TRANSIÇÃO 

ADMINISTRATIVA  

 

 Os anos de 2012 e 2013 representaram um período de transição entre o primeiro e o 

segundo mandato do ex-prefeito Eduardo Paes. Foi o momento de finalização do PEM/2009 e 

de formulação e produção do PEM/2013, o  que provocou mudanças nas diretrizes e metas para 

a educação carioca, conforme apresentei no item 1.3.1 da seção 1. Desse modo, o Programa de 

Reforço Escolar, no qual o Projeto Autonomia Carioca estava inserido, passou a priorizar uma 

recuperação paralela de turmas regulares e o reforço da aprendizagem no contra turno. As 

acelerações de estudos continuaram, porém, atendendo um menor número de alunos defasados 

idade/série (PCRJ, 2013, p.68-69). Começo a análise desse período, apresentando informações 

sobre os contratos formalizados por meio da parceria entre a SME/RJ a FRM entre os anos de 

2010 e 2015. Dados que vão contribuir na fundamentação das conclusões desse período e 

também ao momento seguinte dessa análise documental. 

Desse modo, no Quadro 9, estão os valores repassados pela secretaria para a FRM por 

cada ano de contrato, o objeto (qual a sua finalidade na educação) e o nome da secretária de 

educação no momento em que a parceria público-privada foi formalizada oficialmente como 

uma prestação de serviço. 
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Quadro 9: Contratos entre a SME/RJ e FRM (2010 – 2015) 

 

Ano do  Valores Objeto Secretária 

2010 R$ 2.513.941,00 

(dois milhões, 

quinhentos e treze 

mil, novecentos e 

quarenta e um reais) 

“Prestação de Serviços para implementar o 

programa de Aceleração de Estudos, por meio 

do uso dos produtos e da metodologia do 

Telecurso-Telessala, para atender aos alunos 

matriculados no sétimo e oitavo ano e o 

programa complementar de Matemática, por 

meio do uso dos produtos e da metodologia do 

Telecurso-Telessala, para atender aos alunos 

matriculados no nono ano do Ensino 

Fundamental na Rede Municipal de Ensino do 

Rio de Janeiro que necessitam de nova 

oportunidade de aprendizagem”. 

 

Claudia Costin 

2011 R$ 7.417.788,00 (sete 

milhões, 

quatrocentos e 

dezessete mil, 

setecentos e oitenta e 

oito reais) 

 

“Implementação do Programa de Aceleração 

de Estudos e do Programa Complementar de 

Matemática”. 

 

Claudia Costin 

2012 

 

R$ 4.448.188,00 

(quatro milhões, 

quatrocentos e 

quarenta e oito mil, 

cento e oitenta e oito 

reais) 

“O objeto do presente Contrato é a prestação 

de serviços para desenvolvimento dos 

Projetos Autonomia Carioca: Aceleração 2 A, 

Aceleração 3 e Complementar de Matemática, 

em 2012, por meio do uso da metodologia 

Telessalas, para os alunos de 6º, 7º, 8º e 9º 

anos de escolaridade, das escolas da Rede 

Pública Municipal de Ensino, a partir de 

01/03/2012”. 

 

Claudia Costin 

2013 

 

R$ 3.131.392,00 (três 

milhões, cento e 

trinta e um mil, 

trezentos e noventa e 

dois reais) 

 

“Prestação de serviços para desenvolvimento 

dos Projetos Autonomia Carioca”. 

Claudia Costin 

2014 R$ 2.871.872,00(dois 

milhões, oitocentos e 

setenta e um mil, 

oitocentos e setenta e 

dois reais) 

 

“Prestação de serviços para implementar os 

Projetos Autonomia Carioca”. 

 

 

Claudia Costin 

2015 R$ 3.357.462,00 (três 

milhões, trezentos e 

cinquenta e sete mil, 

quatrocentos e 

sessenta e dois reais) 

“Prestação de serviço de Implementação do 

Programa de Aceleração de Estudos 

Autonomia Carioca”. 

 

Helena 

Bomeny 

*Fonte: Informações do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro (DOM/RJ, 2020) 
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Nas informações do Quadro 9, observo os altos valores empenhados pela SME/RJ em 

cada contrato com a FRM, os quais foram fundamentados pelo art.25 Inciso II da Lei nº 8666 

de 21/06/93 e suas alterações, lei geral de licitações (BRASIL, 1993). Assim, para desenvolver 

a Metodologia Telessala no Projeto Autonomia Carioca na rede pública de ensino carioca, a 

contratação foi sem licitação, com a justificativa como uma prestação de um serviço único. Essa 

parceria entre a SME/RJ e a FRM recebeu a denominação oficial de “prestação de serviço”, 

apontando um direcionamento negocial/gerencial para solucionar o problema da defasagem 

idade/série e da correção de fluxo da rede de ensino, próximo ao conceito de “recalibração 

organizacional” usado por Ball (2014) ao falar de Edu-Business e as privatizações no campo 

educacional no contexto neoliberal. 

 Um outro ponto relevante está no uso da palavra “implementação”, como referência à 

inserção do Projeto Autonomia Carioca na rede pública de ensino carioca. Novamente, retorno 

o diálogo com Ball (1994, 2007, 2014; AVELAR, 2016), quando o autor afirma que os 

pesquisadores devem entender que uma política educacional não é meramente implementada, 

pois no contexto da prática, ela acontece pela atuação de diversos atores, entre eles professores 

e gestores. Ball, Maguire e Braun (2016, p.201) destacam as escolas como ponto principal no 

entendimento da atuação da política. Contudo, os autores ressaltam que “ a escola não é nem 

uma entidade simples e nem coerente [...]. As escolas não são uma peça só. Elas são redes 

precárias de grupos diferentes e sobre postos de pessoas, de artefatos e de práticas”.  

Desse modo, reforço que analisei os documentos, partindo não de uma simples 

implementação do Projeto Autonomia Carioca nas escolas da rede pública de ensino carioca, 

por meio de contratos entre SME/RJ e FRM. Meu direcionamento teórico-analítico, 

fundamentado no enfoque de análise da política (CAVALCANTI, 2007), fundamenta-se na 

compreensão da atuação dessa política por meio de processos de interpretação e tradução de 

seus atores no contexto da produção e no contexto da prática (BALL, 1994; BALL, MAGUIRE, 



122 
 

BRAUN, 2016). Nessa seção e itens, as análises concentraram-se no contexto da produção, 

considerando os discursos de representantes da SME/RJ e da FRM sobre o Projeto Autonomia 

Carioca.  

 Isso posto, apresento a primeira parte da análise documental, referente ao período 

compreendido entre os anos de 2012 e 2013 em que o Projeto Autonomia Carioca completou 

quatro anos no contexto da prática (BALL, 1994) na rede pública municipal da cidade do Rio 

de Janeiro. A análise ficou dividida em dois blocos temáticos: 1) As relações do Banco Mundial/ 

Prefeitura do Rio de Janeiro e os numerários do Projeto Autonomia Carioca; 2) O trabalho 

docente e o Projeto Autonomia Carioca na visão de SME/RJ e FRM. Esses temas foram 

priorizados em razão das duas questões problematizadoras expostas no início dessa seção e do 

objetivo principal dessa tese. Em cada um dos blocos temáticos, analisei os dados à luz teórica 

de conceitos como Edu-Business, Governança em Rede, Profissionalidade Docente, 

Interpretação/ Tradução das Políticas e Ciclo de Políticas, em um diálogo principalmente com 

os estudos de Ball (1994, 2002, 2013, 2014), Ball, Maguire, Braun (2016), Roldão (2002, 2005) 

e Contreras (2002). 

 No Primeiro bloco “As relações do Banco Mundial/ Prefeitura do Rio de Janeiro e os 

numerários do Projeto Autonomia Carioca”, os documentos analisados foram: duas orientações 

e uma análise educacional do BM para o Brasil; uma orientação educacional do BM para países 

como Brasil, China e Índia até 2020; duas notícias sobre um empréstimo entre o BM e a 

Prefeitura do Rio de Janeiro; orientações para o Programa de Reforço Escolar contidas no 

PEM/2009 e no PME/2013;  dez documentos publicados em diário oficial do município do Rio 

de Janeiro sobre gastos relacionados ao Projeto Autonomia Carioca; quatro notícias divulgadas 

pelo site da SME/RJ sobre o IDEB.  

 Incialmente, analiso as relações BM e SME/RJ. A parceria entre o BM e a prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro foi formalizada no segundo ano da administração do ex-prefeito 
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Eduardo Paes. Dialogo com Torres (2009, p. 179), quando a autora afirma que o BM consolida 

sua posição de “colocar ao alcance dos países em desenvolvimento um cardápio de opções de 

políticas para que estes selecionem a combinação mais adequada às suas necessidades. No 

entanto, o pacote do BM é essencialmente um pacote homogeneizador e prescritivo”. 

  Em 2010, pela primeira vez em sua trajetória, por meio do BIRD44, o BM fez um 

empréstimo à cidade do Rio de Janeiro no valor de US$ 1,045 bilhões (equivalente a 

aproximadamente 1, 9 bilhões de reais), sendo a primeira parcela no valor de US$ 545 milhões 

repassada até o final de 2010 e, a segunda de US$ 500 milhões, enviada até junho de 2012, a 

partir da “obtenção de indicadores fiscais e sociais acordados com o governo municipal” 

(WORLD BANK, 2010a). Segundo a notícia publicada no site do banco, era a primeira vez que 

o BM fazia esse tipo de empréstimo a uma cidade no mundo. É relevante mencionar que naquele 

momento, a cidade do Rio de Janeiro estava se preparando para receber os jogos da Copa de 

Mundo de Futebol e também já havia sido escolhida como sede para os Jogos Olímpicos de 

2016 (PCRJ, 2010b). 

 Embora o valor repassado para a cidade do Rio de Janeiro não fosse exclusivamente 

para a área de educação, o BM afirmou que esse numerário poderia ser usado também nesse 

campo, visando à melhoraria da “qualidade dos serviços de educação”, principalmente, na 

educação infantil e na educação básica, em áreas com população mais vulnerável e em áreas 

conflagradas. A notícia ainda citou os Programas “Escolas do Amanhã” e os “Espaços de 

Desenvolvimento Infantil”, como forma de melhorias educacionais a esses indivíduos – 

programas estavam previstos no PEM/2009 (WORLD BANK, 2010a). Naquele momento, o 

ex-prefeito Eduardo Paes afirmava: “Este programa com o Banco Mundial, o primeiro deste 

tipo com um município, é um enorme passo nessa direção, apoiando o programa de 

                                                             
44 Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) é uma das organizações que integram o grupo 

Banco Mundial.  



124 
 

investimentos da Cidade e trazendo o conhecimento e as melhores práticas internacionais” 

(PCRJ, 2010b).  

 Nesse mesmo ano, foram apresentadas propostas educacionais do BM para o Brasil por 

meio de dois documentos: “World Bank consultations on the new education sector strategy for 

2010-2020 in Brazil”45 – Consulta do Banco Mundial ao novo setor educacional: estratégias 

para 2010 e 2020 no Brasil – e   “Achieving World Class Education in Brazil: the next agenda” 

– Alcançando uma educação à nível mundial: a próxima agenda. Em relação ao segundo, na 

exemplificação, das ações educativas brasileiras com resultados positivos, houve a citação das 

realizadas na cidade do Rio de Janeiro, mencionando o programa de aceleração de estudos – 

“uma nova proposta pedagógica” – e sua relação com a melhora no IDEB. A referência à ex-

secretária de educação do município do Rio de Janeiro Sra. Claudia Costin apareceu no tópico 

destinado a pormenorizar as orientações para melhoria da prática docente, a partir de novas 

formações e treinamentos. Em uma perspectiva de melhoria na qualidade da aprendizagem, a 

motivação de professores, por meio de novos programas educacionais, contribuiria no processo 

ensino-aprendizagem (WORLD BANK, 2010b). 

 No ano seguinte, em 2011, um terceiro documento “Learning for all: investing in 

people’s knowledge and skills to promote development” – Aprendendo para todos: investindo 

no conhecimento e nas habilidades das pessoas para promover o desenvolvimento do mundo –  

o BM propôs estratégias para a Educação de países como Brasil, China e Índia até 2020 

(WORLD BANK, 2011). Entre várias questões trazidas pelo documento, como melhora na 

formação docente e os índices qualificadores de rede – dialogando com os documentos de 2010 

                                                             
45 Esse documento foi escrito a partir de consultas e discussões entre membros do BM e representantes 

governamentais de estados e municípios brasileiros sobre a educação básica e superior no país.  Após reuniões, 

houve um consenso sobre as prioridades do Brasil nesse campo e entre elas estiveram: na melhoria da qualidade 

educacional das escolas e universidades; investimentos na formação docente; foco na aprendizagem do aluno, 

visando índices qualificadores de rede, nacionais e internacionais; atenção ao ensino médio (WORLD BANK, 

2010c). 
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para o Brasil – há um esquema contendo as chamadas “Alavancas de Implementação” para as 

orientações sugeridas. São elas: as ferramentas de avaliação do sistema; o suporte técnico e 

financeiro às ações desenvolvidas; parcerias estratégicas, associações entre escolas e diversas 

organizações do setor privado e da sociedade civil. Nessa última, entendo estarem exatamente 

o incentivo às parcerias com entidades da sociedade civil, como forma de alcançar melhor 

qualidade na aprendizagem em sala de aula. 

 Assim, na associação entre BM e Prefeitura do Rio de Janeiro a referência à área 

educacional foi ao encontro das orientações desse banco em Conferências e Fóruns Mundiais, 

que colocavam a Educação como elemento estratégico – às vezes, um serviço – nas reformas 

estatais das duas décadas do século XXI, em uma perspectiva de diminuição da pobreza e da 

vulnerabilidade social. Desta forma, observei que essa associação se aproxima das afirmações 

de Ball (2014; AVELAR, 2016), Vitor e Cerruti (2014) sobre a influência do BM no contexto 

da produção das políticas públicas internacionais no campo educacional e sobre os Edu-

business que envolvem projetos e programas educacionais. 

 Analisando as informações extraídas dos documentos citados, é possível relacionar três 

informações deles às metas e estratégias do Programa de Reforço Escolar, no qual a aceleração 

de estudos do Projeto Autonomia Carioca estava inserida. A primeira, é o uso de parcerias 

público-privadas – “parcerias pedagógicas” (PEM/2009); “contratação de parceiros” 

(PEM/2013) – para os projetos do Programa de Reforço Escolar e, consequentemente para 

elaboração do Projeto Autonomia Carioca. Esse posicionamento estaria na mesma direção de 

uma das “alavancas de implementação” sugeridas pelo BM para melhorar a educação de uma 

rede de ensino: as parcerias estratégicas.  

Nesse ponto, entendo uma aproximação do conceito de “recalibração organizacional” e 

de nova governança em rede de Ball (1994, 2013, 2014) no contexto da produção das 

acelerações de estudos, para o segundo segmento na rede pública municipal da cidade do Rio 
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de Janeiro. A Metodologia Telessala “ofertada” pela FRM à SME/RJ, para resolver o problema 

de distorção idade/série, não retirou da SME/RJ a administração do Programa de Reforço 

Escolar, porém, a “execução” dela ficou sob responsabilidade da FRM. Além disso, ao trazer a 

FRM para a rede pública de ensino do município46, observo que a SME/RJ apresentou um 

direcionamento administrativo de uma nova governança em rede, em que se interligam os 

discursos de entes estatais e entes privados, principalmente no Contexto da Influência e no 

Contexto da Produção de uma política educacional.  

A segunda informação envolve os índices qualificadores de rede, em uma perspectiva 

de melhora na qualidade da aprendizagem, de acordo com o BM. Em reportagem de julho de 

2013, a SME/RJ divulgou uma “melhoria da aprendizagem” de 62% das escolas da rede, 

partindo dos resultados do IDE-Rio de 2012. As escolas que não caminham nessa direção 

seriam monitoradas pela SME/RJ. Ao mesmo tempo, toda a rede de ensino contaria com “um 

programa forte e contínuo de reforço escolar para déficits de aprendizagem” (SME/RJ, 2013b). 

Desse modo, o binômio qualidade educacional/índices qualificadores do BM mostrou um 

diálogo com essas medidas da SME/RJ entre os anos de 2012 e 2013.  

Esse binômio também aproximou as ações da SME/RJ ao conceito de gerencialismo, 

uma das tecnologias políticas descritas por Ball (2002, 2007, 2014). Observei características 

desse conceito em três ações da SME/RJ referentes a programas de alunos em atraso escolar:  

no planejamento (PEM/2009, PEM/2013); na execução (Metodologia Telessala da FRM); nos 

resultados (Índices obtidos no IDEB e no IDE-Rio). Dessa maneira, a formação e encenação da 

parceria FRM e SME/RJ dentro do Programa de Reforço Escolar contribuiu para bons índices 

no IDEB e no IDE-Rio, dialogando com os dados dos documentos do BM.  Novamente, é 

relevante reforçar que os alunos matriculados na aceleração de estudos do Projeto Autonomia 

Carioca, não participavam da Prova Rio e da Prova Brasil, avaliações que serviam de base para 

                                                             
46 Em 2012, no Programa de Reforço Escolar, a SME/RJ tinha como parceiros a FRM e o IAS. Nesse mesmo ano, 

o Instituo Alfa e Beto tinha um projeto direcionado à alfabetização de alunos aos 6 anos de idade (SME/RJ, 2012a).  
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o estabelecimento do IDEB e do IDE-RIO, fato que em 2012 retirou dessas provas 

aproximadamente 6.000 estudantes matriculados na Aceleração 3 (FRM, 2013a). 

A terceira informação advinda das orientações do Banco Mundial é a importância da 

formação docente. No Projeto Autonomia Carioca, desde o ano de 2010, a SME/RJ em conjunto 

com a FRM realizaram formações continuadas dirigidas aos docentes atuantes nas turmas de 

aceleração de estudos (SME/RJ, 2010d, 2012a), as quais eram feitas ao longo do ano letivo 

(FRM, 2013a). Esse momento de formação de professores para atuar com a Metodologia 

Telessala dialoga com o que o BM chamou de “Alavancas de implementação” (suporte técnico 

e financeiro às ações desenvolvidas) no documento de 2011 e de necessidade de uma melhor 

formação de professores pelo país sugerida nos documentos de 2010 e 2011 citados. 

Esses dados nos remetem às considerações de Esteves (2009, p.22-23) sobre novas 

responsabilidades que envolvem a atuação docente, nos últimos anos, os quais vêm assumindo 

“novos papéis”, em tarefas não restritas à sala de aula, questão geradora de discussões sobre a 

“capacitação” mais adequada a eles. Dialogando com o autor, entendo que uma formação 

voltada apenas às questões pedagógicas da Metodologia Telessala poderia não ter atendido às 

reais necessidades do docente do Projeto Autonomia Carioca, visto que esse professor esteve 

diante de impasses como: a falta de apoio familiar e outros profissionais de educação (como 

psicólogos); a dificuldade de manter a disciplina da sala de aula; ministrar conteúdos em que 

não é especialista, conforme observei na minha pesquisa anterior (ÁVILA, 2016).  

Após a análise da relação BM e SME/RJ, nesse bloco temático, finalizo com dados 

pertinentes às despesas com o Projeto Autonomia Carioca entre os anos de 2012 e 2013, com 

dados extraídos do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. Apresento o Quadro 10 com 

as despesas do ano de 2012. 
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Quadro 10: Numerários do Projeto Autonomia Carioca (2012)                              

Data Partes Finalidades Fundamentos Valores 

16 de 

março de 

2012) 

PCRJ/SME e 

Fundação 

Roberto 

Marinho 

Curso de 

Aperfeiçoamento 

Profissional 

Reforço escolar para 

alunos da Rede 

Municipal de ensino 

R$ 2.630.274,00(dois 

milhões seiscentos e 

trinta mil, duzentos e 

setenta e quatro reais) 

 

     

18 de 

abril de 

2012 

PCRJ/SME e 

Editora Ática 

S.A. 

 

Aquisição de 

Livros47 

Aquisição de livros 

destinada ao 

incentivo à leitura 

dos alunos do Projeto 

Autonomia Carioca 

Aceleração 2A. 

R$ 213.824,80 (duzentos 

e treze mil oitocentos e 

vinte e quatro reais e 

oitenta centavos) 

     

18 de 

abril de 

2012 

PCRJ/SME e 

ECM 

Distribuidora 

de Livros Ltda 

Aquisição de 

Livros 

Aquisição de livros 

destinada ao 

incentivo à leitura 

dos alunos do Projeto 

Autonomia Carioca 

Aceleração 2A. 

R$ 520.800,00 

(quinhentos e vinte mil e 

oitocentos reais) 

 

 

     

25 de 

abril de 

2012 

PCRJ/SME e 

Rovelle Edição 

e Comércio de 

Livros S.A 

Aquisição de 

Livros 

Aquisição de livros 

destinada ao 

incentivo à leitura 

dos alunos do Projeto 

Autonomia Carioca 

Aceleração 2ª 

R$ 436.067,20 

(quatrocentos e trinta e 

seis mil sessenta e sete 

reais e vinte centavos) 

     

3 de 

agosto de 

2012 

PCRJ/SME e 

Goal Editora 

Ltda 

Aquisição de 

Livros 

 

Aquisição de Livros 

necessária para 

atender aos alunos do 

Projeto Autonomia 

Carioca Aceleração 3 

R$1.248.924,36 (um 

milhão duzentos e 

quarenta e oito mil 

novecentos e vinte e 

quatro reais e trinta e seis 

centavos) 

     

13 de 

dezembro 

de 2012 

PCRJ/SME e 

Express 

Remoções Ltda 

Locação de 

ambulâncias 

Atender aos 

participantes da 

formatura do Projeto 

Autonomia Carioca, 

Aceleração 2 e 3 

R$ 2.580,00 (dois mil 

quinhentos e oitenta 

reais) 

*Fonte: DOM/RJ (2012). 

 

Agora as informações do Quadro 11, com as despesas públicas com o Projeto 

Autonomia Carioca no ano de 2013, as quais também se referem a aquisição de livros e curso 

de capacitação profissional. 

                                                             
47 Ver ANEXO D, exemplos de livros usados pelos alunos na dinâmica do Percurso Livre. 
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Quadro 11: Numerários do Projeto Autonomia Carioca (2013) 

Data Partes Finalidades Fundamentos Valores 

21 de 

março de 

2012 

PCRJ/SME e 

Fundação 

Roberto 

Marinho 

Curso de 

Aperfeiçoamento 

Profissional 

Prestação de serviço 

para o 

desenvolvimento 

dos Projetos 

Autonomia Carioca. 

R$ 3.131.392,00 (três 

milhões e cento e trinta e 

um mil e trezentos e 

noventa e dois reais) 

     

19 de 

abril de 

2013 

PCRJ/SME e 

Jorge Zahar 

Editor Ltda 

Aquisição de 

livros 

Incentivar a leitura 

dos alunos 

participantes do 

Projeto Autonomia 

Carioca – 

Aceleração 2 e 3 

R$ 209.475,00 

(duzentos e nove mil 

quatrocentos e setenta e 

cinco reais) 

     

18 de 

junho de 

2013 

PCRJ/SME e 

LSM 

Distribuidora de 

Livros Ltda 

Aquisição de 

livros. 

Incentivar a Leitura 

dos alunos do 

Projeto Autonomia 

Carioca 

R$ 118.800,00 (cento e 

dezoito mil e oitocentos 

reais) 

 

     

18 de 

junho de 

2013 

PCRJ/SME e 

Rovelle Edição e 

Comércio de 

Livros Ltda 

Aquisição de 

livros 

Incentivar a Leitura 

dos alunos do 

Projeto Autonomia 

Carioca- -

Aceleração 2 

R$ 126.685,00 (cento e 

vinte e seis mil 

seiscentos e oitenta e 

cinco reais) 

*Fonte: DOM/RJ (2013). 

 

 Os valores apresentados no Quadro 10 e no Quadro 11 possibilitam observar que além 

dos gastos com a assinatura dos contratos com a FRM – expostos no Quadro 9 – a SME/RJ 

também empenhou despesas com a compra de livros paradidáticos e capacitação docente – 

formações continuadas justificadas como uma “prestação de serviço” – entre os anos de 2012 

e 2013 envolvendo essa parceria. Alguns desses livros eram usados por professores para reforço 

de leitura em uma atividade chamada de Percurso Livre de Língua Portuguesa (ÁVILA, 

2016)48.  Destacando que esses valores são referentes à compra de materiais para todas das 

CREs da SME/RJ. 

 Por fim, os Quadros 9, 10 e 11 nos proporcionam refletir que não só houve a “venda de 

soluções” educacionais relacionadas às questões metodológicas, como também quanto a 

                                                             
48 Ver ANEXO D. 
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serviços, não necessariamente educacionais, como os de editoras, que compõem uma complexa 

rede de relação entre setor privado e setor público. Dialogando com Ball (2007, 2014), ao citar 

Edu-Businesses como a Cambridge Education49, o autor afirma que “A privatização do setor 

público [...] não é feita retirando os serviços do controle do setor público, mas sim por venda 

de “soluções” políticas e via colaborações de vários tipos com o setor público” (BALL, 2014, 

p.162). Nessas informações sobre despesas com as acelerações, novamente, retomo o conceito 

de “recalibração educacional” de Ball (2014), pois na parceria da FRM com a SME/RJ 

estiveram envolvidas “soluções educacionais” metodológicas e materiais, dentro de uma lógica 

gerencial e mercadológica de: planejamento, ação e resultados. 

 Prosseguindo a análise documental do período 2012 e 2013, passo para o segundo bloco 

temático: “O trabalho docente e o Projeto Autonomia Carioca na visão de SME/RJ e FRM”. 

Foram usados os seguintes documentos: uma entrevista da ex-secretária de educação, a Sra. 

Claudia Costin; uma entrevista da ex-gerente do Programa de Reforço Escolar da SME, a Sra. 

Sandra Matheus; uma orientação para diretores sobre o Projeto Autonomia Carioca; dois 

materiais distribuídos nas formações docentes pela FRM; três reportagens da SME/RJ sobre 

formaturas do Projeto Autonomia Carioca e elevação do IDEB; dois documentos publicados no 

DOM/RJ; dois documentos do DOM/RJ sobre formação docente. Em uma visão preliminar, 

nas informações desses documentos analisados, observei uma positividade nos discursos de 

representantes da SME/RJ e da FRM, visando a explicar a Metodologia Telessala e o trabalho 

docente no Projeto Autonomia Carioca, para gestores, professores e a própria rede pública de 

ensino da cidade do Rio de Janeiro. Ao longo desse segundo bloco, essa positividade preliminar 

se confirmou nas análises dos documentos selecionados da secretaria e da fundação. 

                                                             
49 Segundo Ball (2014), a Cambridge Education oferece diversos “serviços” educacionais que vão desde 

consultorias à cursos de formação e materiais de ensino. 
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 No final do ano de 2011, a ex-gerente do Programa de Reforço Escolar, a Sra. Sandra 

Matheus, concedeu uma entrevista ao programa “Educação em Rede” no canal da Multirio50, 

em que falou sobre os primeiros resultados do Projeto Autonomia Carioca após dois anos de 

inserção na rede pública de ensino carioca. Segundo ela, a parceria com a FRM era importante, 

pois: “A Fundação Roberto Marinho nos auxilia e está sempre junto com a equipe pedagógica 

da Secretaria Municipal de Educação, na implementação, na execução e no acompanhamento 

das ações que acontecem no projeto” (MATHEUS, 2011). Destacando pontos positivos como 

a possibilidade de correção de fluxo da rede e de trabalhar com a autoestima dos alunos, a ex-

gerente, falou sobre a capacitação e do papel fundamental dos docentes dentro da Metodologia 

Telessala no Projeto Autonomia Carioca, destacando ainda a positividade das formaturas 

coletivas51. Segundo Matheus (2011), dentro da proposta de “mediação pedagógica”, os 

professores “trabalhavam” com todos os conteúdos do segundo segmento e também 

desenvolvendo “atividades que auxiliam e evidenciam o trabalho com o respeito à pessoa 

humana, a liberdade de expressão, o empreendedorismo, contribuindo, assim, de forma para a 

formação humana desses alunos” (MATHEUS, 2011). 

No ano seguinte, em agosto de 2012 – ano final da primeira administração do ex-prefeito 

Eduardo Paes e o terceiro ano da parceria entre SME/RJ e FRM – em encontro reunindo 

gestores escolares que mencionei na seção 2, foram passadas orientações a esses profissionais 

de como desenvolver o Projeto Autonomia Carioca em suas escolas. Entre outras questões 

abordadas, estiveram: as principais atribuições da gestão do projeto, apresentando funções da 

SME (Coordenadoria Central), da FRM, da Supervisão Regional (CREs), dos itinerantes e dos 

professores; informações relevantes sobre a Metodologia Telessala; as formações docentes ao 

                                                             
50 Plataforma digital criada em 1993, vinculada a SME/RJ. Atualmente, une diferentes mídias: TV, redes sociais, 

web rádio, pen card e imprensa. Disponibiliza diversos materiais educacionais, que podem ser acessados por 

gestores, professores, discentes da rede e público em geral (MULTIRIO, 2020). 
51 As formaturas coletivas ocorreram nos anos de 2010, 2011 e 2012, reunindo alunos do Projeto Autonomia 

Carioca das onze CRE em um mesmo espaço. A primeira foi realizada no Maracanãzinho (SME/RJ, 2010c). 
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longo do ano letivo. De acordo com o material distribuído nesse encontro, o objetivo daquele 

momento era: “[...] não só estreitar a comunicação, mas também discutir e trocar experiências 

sobre os processos de acompanhamento e planejamento das ações do Autonomia Carioca” 

(SME/RJ, 2012b)52.  

Em relação ao posicionamento da SME/RJ sobre o Projeto Autonomia Carioca, em 

entrevista concedida ao programa “Conceito e Ação” no canal da Multirio no ano de 2012, a 

ex-secretária de educação do município do Rio de Janeiro Claudia Costin, fez um panorama da 

educação carioca entre 2009 e 2012 e as metas para os próximos anos, sem apontar referências 

às acelerações de estudos previstas no Programa de Reforço Escolar, embora constassem entre 

as ações no PEM/2013. Esses projetos continuaram atendendo um menor número de alunos e 

o Programa de Reforço Escolar focou mais atividades no contra turno escolar. Em notícia 

divulgada pela SME/RJ, em janeiro de 2013, a secretária destacou a diminuição do 

analfabetismo funcional na rede carioca, atribuindo ao Programa de Reforço Escolar – 

“poderoso sistema de reforço escolar” – esses números, sem mencionar a aceleração de estudos 

do Autonomia Carioca (SME/RJ, 2013a). Nessa mesma direção, materiais distribuídos aos 

docentes entre os anos de 2012 e 2013 pela FRM, apresentavam um discurso positivo sobre 

esse projeto e Metodologia Telessala: 

 

A Metodologia Telessala requer um ambiente de aprendizagem, investigação, 

pesquisa, construção e criatividade, inserido em escolas públicas e em outros 

espaços. Nele, o professor, atuando como mediador pedagógico, utiliza 

equipamentos (DVD, TV, rádio e a Internet, em seus diversos suportes) e 

diferentes materiais (livros, mapas, dicionários...) para promover a cooperação 

entre todos os membros do grupo e tornar mais afetiva e efetiva a 

aprendizagem. Por meio da Metodologia Telessala, cria-se uma comunidade 

de aprendizagem na sala de aula, a partir da construção do senso de 

coletividade e do consequente fortalecimento da autoestima dos estudantes. 

Isso ocorre devido a mudanças na maneira como se percebem e manejam três 

                                                             
52 Ainda no ano de 2012, a Resolução no 1194, de 31 de julho de 2012 da SME/RJ, estabelecia os critérios metas 

para avaliação de desempenho de projetos e servidores, estabeleceu como uma das ações voltadas para o atraso 

escolar “Garantir que 93,2% dos alunos da rede municipal se formem no 2º segmento até os 16 anos” (DOM/RJ, 

2012d). Em outubro desse mesmo ano, em uma Portaria da SME/RJ, estabelecia o número total de alunos nas 

turmas de aceleração de estudos para o segundo segmento: 30 estudantes (DOM/RJ, 2012f). 
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dimensões do processo educativo: tempo, espaço e interações (FRM, 2013b, 

p.52). 

  

 Essa positividade no discurso em relação a essa metodologia mostrou uma proximidade 

ao conceito de Nova Filantropia discutido por Ball (2007, 2014). Partindo desse conceito, na 

rede pública de ensino carioca, entendo a FRM como uma organização inserida nessa Nova 

Filantropia, ao apresentar a Metodologia Telessala como inovadora e voltada para formação 

cidadã. Ela aponta uma solução eficiente para a aprendizagem de alunos em atraso escolar em 

redes públicas, dialogando com resultados em outros estados do uso em aceleração de estudos53. 

Dessa forma, a proposta pedagógica forma o binômio doação/resultados, que além de mostrar 

nova proposta de aprendizagem para sala de aula, expõe também as potencialidades de 

resolução desse mesmo problema educacional, por meio de experiências em outros estados 

brasileiros. Segundo Ball (2014, p.122), “Os novos filantropos querem ver impactos e 

resultados claros e mensuráveis de seus “investimentos” de tempo e de dinheiro”. 

 Em relação ao trabalho docente no Projeto Autonomia Carioca, a ex-secretária Claudia 

Costin na formatura coletiva dos alunos do projeto no ano de 2011 mencionou o papel do 

professor nessa aceleração de estudos: “No programa, o papel do professor é fundamental. É 

dele a função de criar condições favoráveis à construção de uma aprendizagem que promova a 

cidadania e a qualidade de vida” (SME/RJ, 2011). No ano seguinte, no documento já citado, 

oriundo de uma reunião com gestores, apresentou doze “atribuições” dos professores no Projeto 

Autonomia Carioca:   

Professor: Conhecer a proposta e comprometer-se com os resultados 

pedagógicos; participar das formações pedagógicas e das reuniões de 

planejamento; organizar e planejar as aulas; estimular a iniciativa, a 

criatividade e a cooperação dos alunos; introduzir, no cotidiano escolar, 

assuntos de interesse e significância para os alunos; utilizar técnicas que 

dinamizem as atividades na turma: trabalho em grupo, pesquisas, debates, 

entre outras; promover de forma instigante a pesquisa e a experimentação; 

identificar aspectos que necessitem de correção e reforço; avaliar 

sistematicamente os alunos e o trabalho da turma; oferecer novas 

                                                             
53 Ver Quadro 4 do item 2.4 da seção 2 (p.91), no qual apresento os projetos de aceleração de estudos da FRM em 

outros estados brasileiros com o uso da Metodologia Telessala entre os anos de 2002 e 2014.  
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oportunidades de aprendizagem (NOA) para os alunos que apresentem 

dificuldades; fornecer ao gestor escolar e aos itinerantes as informações 

necessárias ao bom andamento do trabalho; realizar auto avaliação 

permanente (SME/RJ, 2012b). 

 

  

 As informações contidas nos dois documentos apontam a importância, para a SME/RJ, 

da atuação docente na metodologia proposta. Ao relacionar a fala da ex-secretária, Claudia 

Costin com as informações das orientações de gestores, compreendo que, na perspectiva da 

SME/RJ, a boa atuação docente aconteceria por meio de formações continuadas, nas quais esses 

professores receberiam a preparação para atuar nas turmas do Projeto Autonomia Carioca 

dentro dessas diversas funções.  

 Observo nesses documentos, a complexidade envolvendo a docência em aceleração de 

estudos – destacada nos estudos de Sampaio (2000), Setúbal (2000) e Polato (2009) – seja pela 

metodologia empregada, seja em relação aos recursos escolares disponíveis, seja pela 

heterogeneidade dos alunos e a importância das formações continuadas durante o ano letivo. 

Dialogando com o primeiro estudo que fiz sobre o projeto, no decorrer da atuação dessa política 

no contexto da prática (BALL, 1994) da rede de ensino carioca, a quantidade de dias e a carga 

horária dessas formações foram diminuindo (ÁVILA, 2016), embora as funções e demandas 

docentes não sofressem alterações. Por outro lado, como exposto no Quadro 11, no ano de 2013, 

foram empenhados R$ 3.131.392,00 (três milhões e cento e trinta e um mil e trezentos e noventa 

e dois reais) com “cursos de aperfeiçoamento profissional” relacionados ao Projeto Autonomia 

Carioca, mesmo com tempo de formação mais reduzido para os docentes. Contudo, pelos documentos 

analisados, para a SME/RJ, as formações continuadas atendiam às necessidades docentes, 

independentemente do tempo de duração ou valores empenhados.  

  Quanto à FRM, em relação aos professores no Projeto Autonomia Carioca, a proposta 

de uma atuação docente de mediadora entre os conteúdos das disciplinas e os alunos, isto é, um 

elo entre conhecimento e discente, fundamentada em uma formação continuada permanente em 

cada módulo do projeto. Nesse processo de mediação, os vídeos e os materiais distribuídos nas 
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formações eram pontos centrais para orientar os professores em conhecimentos específicos de 

cada disciplina, visto que eles não tinham formação em todas as disciplinas básicas do segundo 

segmento.  

[...] o professor passa a ser: mediador da relação do aluno com o objetivo do 

conhecimento; facilitador das relações interpessoais; coordenador e facilitador 

de um grupo de estudos, orientando pesquisas e desenvolvendo o espírito 

investigativo, juntamente com o aluno; criador das condições necessárias ao 

exercícios de habilidades que facilitam a contextualização dos conteúdos bem 

como a aprendizagem dos conceitos; agente de uma educação progressista, 

multicultural e libertária, que pratica continuamente a observação, a 

construção da autonomia, a reflexão, o planejamento e avaliação formativa 

(FRM, 2012). 

 

 Essa proposta da mediação no Projeto Autonomia Carioca nos possibilita retomar a 

considerações de Roldão (2005, p.117)54, quando, ao apontar descritores da profissionalidade, 

a autora destaca que “o professor não é um substituto do aluno, nem um assistente passivo de 

uma suposta aprendizagem espontânea” e também a pouca possibilidade de “intervenção” 

docente no currículo elaborado. Partindo desse diálogo, compreendo que, oficialmente, a 

proposta de mediação pedagógica da Metodologia Telessala foi ao encontro de uma função de 

ensinar, mais distante de uma docência conteudista, em que há a relação 

professor/conhecimento/aluno e, desse modo, mais próxima de o que autora chama de “dupla 

transitividade” – “ensinar alguma coisa e alguma coisa a alguém” (ROLDÃO, 2005) – em uma 

relação de conhecimento/professor/aluno.  

Entretanto, a proposta da Metodologia Telessala para docência foi apresentada pronta, 

seguindo a modelos semelhantes a outras acelerações de estudos da FRM, sem uma discussão 

ampla com os professores atuantes no Projeto Autonomia Carioca, o que seria o mais 

recomendado, em razão da dimensão da rede de ensino da cidade.  Segundo afirmava a FRM 

sobre essa metodologia: “professores e estudantes se unem aos demais membros da comunidade 

                                                             
54 Em uma segunda perspectiva, “ é uma ação largamente intransitiva no que se refere ao aluno e, apenas transitiva 

no que se refere ao saber [...] o professor e profissional de um saber mais do que de uma função”. (ROLDÃO, 

2005, p.116). 
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escolar para criar um projeto pedagógico conjunto, que muitas vezes, extravasa os limites da 

escola, alcançando toda uma comunidade (FRM, 2013a). Assim, para a FRM, o professor teria 

competência para criar um ambiente próprio em sala de aula, possibilitando uma educação 

emancipatória dos alunos, em uma metodologia focada no cotidiano dos discentes. 

Neste ponto, retomo o diálogo com a Teoria de Atuação da Política (BALL, MAGUIRE, 

BRAUN, 2016), para destacar relevância em analisar o momento em que a “política de texto”, 

advinda do contexto da produção passa para um momento de “política de discurso” no contexto 

da prática (BALL, 1994, 2007), provocando efeitos nas salas de aula. É importante um olhar 

para as possíveis “traduções” feitas por professores em seu cotidiano escolar das diretrizes da 

Metodologia Telessala, a fim de analisar os efeitos para o trabalho docente dessa parceria entre 

SME/RJ e FRM no cotidiano de suas salas de aula com as turmas.  

 Uma última consideração sobre o trabalho docente é advinda de meu diálogo com os 

estudos de Contreras (2002) sobre profissionalidade docente, quando ele discute a autonomia e 

a proletarização do trabalho docente. Nesse sentido, o autor entende a possibilidade da 

profissionalidade como um direcionamento contrário ao processo de proletarização docente, ao 

mencionar que “o trabalho do professor não pode, portanto, ser compreendido à margem das 

condições sociopolíticas que dão credibilidade à própria instituição escolar” (CONTRERAS, 

2002, p.70) e da “falta de controle sobre o próprio trabalho”. Considerando essas menções do 

autor, pelos documentos analisados, observo que a autonomia dos professores do Projeto 

Autonomia Carioca se apresentou de forma precária, visto que eles deveriam realizar dinâmicas 

e tarefas as quais não tiveram participação na sua formulação, mesmo sendo sujeitos atuantes e 

passiveis de efeitos na encenação dessa política no contexto da prática (BALL, 1994). 

 Diferenças entre as unidades escolares, cada um com suas demandas e necessidades 

docentes específicas, também não foram abordadas nas informações e definições analisadas. 

Essa questão aponta para um possível distanciamento do discurso político da realidade sócio-
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política dos professores, atuantes em uma rede ensino de grandes dimensões como a da cidade 

do Rio de Janeiro. Mesmo a Metodologia Telessala estabelecendo que os conhecimentos 

desenvolvidos em sala deveriam partir do contexto dos estudantes, os métodos e dinâmicas de 

atuação docente foram estabelecidos pela FRM, como apresentado no Quadro 5 na seção 2, 

item 2.4. Desse modo, existe uma aproximação do trabalho docente em projeto à ideia de 

proletarização – em um contexto de ideias gerenciais, apontado e criticado por Contreras (2002) 

– se distanciando das ideias de autonomia docente e, consequentemente, de uma 

profissionalidade do professor. 

 Em resumo, das análises apresentadas nos dois blocos temáticos, concluo que entre os 

anos de 2013 e 2013, o Projeto Autonomia Carioca consolidou sua inserção na política pública 

educacional municipal. Esta se assemelhou às características de uma governança em rede e a 

formação de Edu-Business (BALL, 2013, 2014), em razão de utilizar uma metodologia 

desenvolvida por um parceiro privado, para auxiliar na diminuição do atraso escolar de alunos 

matriculados no segundo segmento. A associação da FRM e SME/RJ se mostrou próxima aos 

direcionamentos propostos por duas orientações do BM para a educação brasileira e em uma 

perspectiva positiva, seja em relação à melhoria dos índices qualificadores de rede e à 

aprendizagem discente, seja em relação ao trabalho mediador dos docentes. A positividade 

divulgada oficialmente nos números desses índices e no ensino dos estudantes, a qual dialogou, 

a nível político, com as ideias do novo gerencialismo (BALL, 2007) e da atuação da nova 

filantropia (BALL, 2014). 

 Em relação ao trabalho docente, nos documentos analisados, a docência mediadora foi 

apresentada como um fator benéfico à aprendizagem discente e ao trabalho do professor. 

Contudo, observei com ressalvas a autonomia docente, em razão do pouco poder de decisão 

sobre as dinâmicas em sala de aula por cada professor e também na sua formação 

(CONTRERAS, 2002; ROLDÃO, 2005). Assim, no contexto da produção (BALL, 1994), a 
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representatividade docente não foi encontrada nos documentos analisados, sugerindo a 

possibilidade de que no contexto da prática (BALL, 1994), essa política tivesse sua atuação 

diversa da proposta da SME/RJ e da FRM, visto as demandas de docentes e discentes de cada 

escola.  

 

3.3 A ACELERAÇÃO DE ESTUDOS ENTRE OS ANOS DE 2014 E DE 2016: O 

SEGUNDO MOMENTO DO PROJETO AUTONOMIA CARIOCA 

  

 Neste item, apresento as conclusões da segunda parte da análise documental 

correspondente aos anos de 2014, 2015 e 2016, momento em que ocorreu a finalização da 

parceria entre a SME/RJ e a FRM e se iniciou a Aceleração 6, a qual se fundamentou em 

materiais da SME/RJ. Enquanto os anos de 2012 e 2013 representaram um período de transição 

administrativa e de consolidação do Projeto Autonomia Carioca na rede pública de ensino 

carioca, esses três anos foram caracterizados por um fechamento de uma gestão municipal, 

inserida numa perspectiva neoliberal e gerencial, com pequenas alterações no contexto da 

produção, que geraram consequências no contexto da prática (BALL, 1994). 

Nesse período, ocorreu a substituição da chefia da secretaria de educação do município 

no ano de 2014. A Sra. Claudia Costin deixou o governo para ocupar cargo de Diretora Sênior 

para Educação do Banco Mundial e, em seu lugar, assumiu a Sra. Helena Bomeny, ex-

professora de História da rede pública municipal e ex-subsecretária de ensino da prefeitura. 

Antes de tomar posse como secretária, ela teve atuação de consultoria em Programa das Nações 

Unidas e como pesquisadora do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas (SME/RJ, 2020b). 

Novamente, a administração do ex-prefeito Eduardo Paes trouxe para a chefia da SME/RJ uma 

profissional com experiência em organizações públicas e privadas. Porém, a diferença entre as 
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duas secretárias esteve na vivência em sala de aula, pois ao contrário de Claudia Costin55, 

Helena Bomeny foi professora na rede pública de ensino da cidade por mais de 25 anos.  

Isso posto, como no período anterior, a análise documental foi dividida em dois blocos 

temáticos, em razão das mesmas questões problematizadoras e do objetivo principal do estudo. 

São eles: 1) As relações do Banco Mundial/ Prefeitura do Rio de Janeiro e os numerários do 

Projeto Autonomia Carioca; 2) O trabalho docente e o Projeto Autonomia Carioca na visão de 

SME/RJ e FRM. Novamente, dialoguei principalmente com os estudos de Ball (1994, 2002, 

2013, 2014), Ball, Maguire, Braun (2016), Roldão (2002, 2005) e Contreras (2002). 

No primeiro bloco temático “As relações do Banco Mundial/ Prefeitura do Rio de 

Janeiro e os numerários do Projeto Autonomia Carioca”, considerei as seguintes fontes: treze 

documentos do Diário Oficial do Município referentes a gastos com aquisição de material; seis 

notícias divulgadas pela SME/RJ relacionada às ações de melhoria da educação carioca e ao 

IDEB; uma circular e uma orientação da SME/RJ relativas à formação continuada e livros de 

leitura. Ressalto que os documentos usados nesse bloco da análise não apresentaram referências 

diretas ao uso dos recursos disponibilizados pelo BM. Entretanto, observei que um dos 

direcionamentos – “alavancas de implementação” – propostos por essa organização 

internacional na orientação “Learning for all: investing in people’s knowledge and skills to 

promote development” (WORLD BANK, 2011) esteve presente nos dados analisados no 

período de 2014 a 2015, com a continuidade da parceria SME/RJ e FRM. 

Desse modo, com fundamento nas informações do DOM/RJ, apresento informações 

relacionados às despesas empenhadas com as acelerações de estudos nos Quadros 12, 13 e 14, 

referentes à compra de livros paradidáticos para essa aceleração de estudos entre os anos de 

2014 e 2016. Assim, como nos Quadros 10 e 11, essas informações não fizeram referência a 

                                                             
55 Atualmente, a ex-secretária Claudia Costin é Diretora –Geral do Centro de Excelência e Inovação em Políticas 

Educacionais da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e professora visitante na Faculdade de Educação de 

Harvard nos Estados Unidos da América. 
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uma CRE específica. Então, considerei que cada aquisição dos livros foi voltada a atender todos 

os alunos matriculados nas classes de aceleração de estudos nas onze CREs. As despesas no 

ano de 2016 são referentes às acelerações de estudos sem a parceria SME/RJ e FRM no contexto 

da prática (BALL, 1994). 

 

Quadro 12: Aquisição de Livros Para Aceleração de Estudos (2014) 

Data Partes Finalidades Fundamentos Valores 

3 de 

fevereiro 

de 2014 

PCRJ/SME e 

Capital das Letras 

Distribuidora de 

Livros 

Aquisição de 

Livros 

Aquisição para o Projeto 

Acelera 2. 

R$ 172.800,00 (cento 

e setenta e dois mil e 

oitocentos reais) 

 

     

20 de 

março de 

2014 

PCRJ/SME e 

Rovelle Edição e 

Comercio de Livros 

Ltda 

Aquisição de 

Livros 

Atender ao aluno do 

Projeto Autonomia 

Carioca – Aceleração 2 e 

3 

 

R$ 16.632,00 

(dezesseis mil 

seiscentos e trinta e 

dois reais) 

 

     

20 de 

março de 

2014 

PCRJ/SME e 

BookLook Editora 

e Distribuidora de 

Livros Ltda 

Aquisição de 

Livros 
Atender aos alunos e 

professores do Projeto 

Autonomia Carioca – 

Aceleração 3 

R$ 9.877,00 (nove 

mil oitocentos e 

setenta e sete reais) 

 

     

20 de 

março de 

2014 

PCRJ/SME e 

Editora Nova 

Fronteira S.A. 

Aquisição de 

Livros 
Atender aos alunos e 

professores do Projeto 

Autonomia Carioca – 

Aceleração 3 

R$18.210,20 (dezoito 

mil duzentos e dez 

reais e vinte 

centavos) 

     

4 de abril 

de 2014 

PCRJ/SME e 

Capital das Letras 

Distribuidora de 

Livros Ltda 

Aquisição de 

Livros 

Atendimento ao Projeto 

Acelera 2 

R$ 172.800,00 (cento 

e setenta e dois mil e 

oitocentos reais) 

     

4 de julho 

de 2014 

PCRJ/SME e 

Editora Gol Ltda 

Aquisição de 

Livros 

Atender aos alunos do 

Projeto Autonomia 

Carioca 

R$ 374.222,70 

(trezentos e setenta e 

quatro mil duzentos e 

vinte e dois reais e 

setenta centavos) 

     

15 de 

julho de 

2014 

PCRJ/SME e 

Global Editora e 

Distribuidora Ltda. 

Aquisição de 

Livros 

Atender as turmas do 

Projeto Aceleração. 

 

R$ 107.400,00 (cento 

e sete mil e 

quatrocentos reais) 

   (continua) 
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 Quadro 12: Aquisição de Livros Para Aceleração de Estudos (2014)                   (continuação) 

Data Parte Finalidades Fundamentos Valores 

19 de 

agosto de 

2014 

PCRJ/SME e 

Capital das Letras 

Distribuidora de 

Livros Ltda. 

Aquisição de 

Livros 
Incentivar a leitura dos 

alunos do Projeto 

Autonomia Carioca- -

Aceleração 2 e 3 

R$ 258.781,50 

(duzentos e cinquenta 

e oito mil setecentos e 

oitenta e um reais e 

cinquenta centavos) 

     

26 de 

novembro 

de 2014 

PCRJ/SME e 

Capital das Letras 

Distribuidora de 

Livros Ltda. 

Aquisição de 

Livros 
Atender os alunos do 

Projeto Aceleração 2 A e 

Aceleração 3 da Rede 

Municipal de Educação, 

visando à ampliação de 

seus conhecimentos. 

R$ 280.423,80 

(duzentos e oitenta 

mil, quatrocentos e 

vinte e três reais e 

oitenta centavos) 

     

27 de 

novembro 

de 2014 

PCRJ/SME e 

Edições SM Ltda. 
 

Aquisição de 

Livros 
Atender os alunos do 

Projeto Aceleração 2 

da Rede Municipal de 

Educação, visando a 

ampliar seus 

conhecimentos. 

R$ 157.990,00 

(cento e cinquenta e 

sete mil, 

novecentos e 

noventa reais) 

*Fonte: DOM/RJ (2014). 

 

 No Quadro 13, estão as despesas do ano de 2015, o último do Projeto Autonomia 

Carioca no contexto da prática (BALL, 1994) da rede de ensino pública carioca. Nos 

documentos levantados e analisados, apenas apareceram empenhos com aquisição de livros 

paradidáticos. 

 

Quadro 13: Aquisição de Livros Para Aceleração de Estudos (2015) 

Data Partes Finalidades Fundamentos Valores 

5 de abril 

de 2015 

PCRJ/SME e 

Editora Objetiva 

Ltda 

 

Aquisição de 

Livros 
Aquisição de livros 

para atender os alunos 

do Projeto Aceleração 

2A da Rede Municipal 

de Ensino 

 

R$ 109.884,60 (cento e 

nove mil, oitocentos e 

oitenta e quatro reais e 

sessenta centavos) 

     

26 de 

outubro 

de 2015 

PCRJ/SME e 

Florescer Livraria e 

Editora Ltda. 

 

Aquisição de 

Livros 
Incentivar a leitura dos 

alunos do Projeto 

Aceleração da Rede 

Municipal de Ensino 

 

R$ 152.880,00(cento e 

cinquenta e dois mil, 

oitocentos e oitenta 

reais) 

(continua) 
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Quadro 13: Aquisição de Livros Para Aceleração de Estudos (2015)                    (continuação) 

Data Partes Finalidades Fundamentos Valores 

8 de 

dezembro 

de 2015 

PCRJ/SME e 

Editora Global 

Editora e 

Distribuidora Ltda 

Aquisição de 

Livros 
Atender aos Projetos 

de Aceleração e 

Realfabetização da 

SME 

R$ 442.073,20 

(quatrocentos e 

quarenta e dois mil, 

setenta e três reais e 

vinte centavos) 
*Fonte: DOM/RJ (2015). 

 

             A partir do ano de 2016, entre despesas das acelerações de estudos no segundo 

segmento não estiveram: os contratos com a FRM e a capacitação específica para os docentes 

atuantes. Assim, como no ano de 2015, nas pesquisas realizadas, só foram encontrados gastos 

com a aquisição de livros para os alunos. 

  

Quadro 14: Aquisição de Livros Para Aceleração de Estudos (2016) 

Data Partes Finalidades Fundamentos Valores 

13 de 

abri de 

2016 

PCRJ/SME e 

Capital das Letras 

Distribuidora de 

Livros Ltda. 

 

Aquisição de 

Livros 
Aquisição de livros 

para atender os alunos 

do Projeto Aceleração 

 

R$ 3.744,00 (três mil 

setecentos e quarenta e 

quatro reais) 

 

     

31 de 

maio de 

2016 

PCRJ/SME e 

Editora Gol Ltda. 

 

Aquisição de 

Livros 
Aquisição para dar 

continuidade aos 

projetos de reforço 

escolar da rede pública 

municipal de ensino. 

 

R$ 34.782,00 (trinta e 

quatro mil setecentos e 

oitenta e dois reais) 

     

22 de 

julho de 

2016 

PCRJ/SME e 

Rovelle Edição e 

Comércio de Livros 

Ltda. 

Aquisição de 

Livros 

Aquisição para atender 

aos alunos dos Projetos 

Aceleração 2A e 3. 

R$ 565.920,00 

(quinhentos e sessenta 

e cinco mil, novecentos 

e vinte reais) 

     

11 de 

agosto de 

2016 

PCRJ/SME e 

Editora Ática S.A. 

Aquisição de 

Livros 

Aquisição para atender 

alunos do Projeto 

Acelera 6. 

R$ 111.388,72(cento e 

onze mil, trezentos e 

oitenta e oito 

reais e setenta e dois 

centavos) 

 
* Fonte: DOM/RJ (2016). 
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Cotejando as informações apresentadas nos Quadros 12 e 13 com os expostos nos 

Quadros 10 e 11 – referentes aos gastos com materiais e formação docente da aceleração de 

estudos entre 2012 3 2013 – novamente, observei os altos valores financeiros envolvidos em 

ações administrativas no contexto da produção do Projeto Autonomia Carioca56. Em outras 

palavras, a SME/RJ teve despesas na contratação do parceiro privado – a FRM – e com a 

aquisição de materiais de apoio ou reforço das ações educativas da Metodologia Telessala. 

Comparando o Quadro 14 com o Quadro 12 e 13 e considerando os valores dos contratos com 

a FRM entre 2010 e 2015, vislumbrei a continuidade com despesas para aquisição de livros, 

mesmo com o fim do Projeto Autonomia Carioca. Porém, os valores foram menores que nos 

anos anteriores. 

Desse modo, como nos anos de 2012 e 2013, os dados referentes a 2014 e 2015 se 

aproximam do conceito de “recalibração organizacional”, trazido por Ball (2014), em que 

“soluções” são apresentadas em um “discurso salvacionista” para problemas na educação. 

Nesse caso, a “solução” representou grandes despesas empenhadas pela SME/RJ.  Destaco que 

no ano de 2016, essas despesas diminuíram com o fim da parceria SME/RJ e FRM, seja em 

relação à aquisição de livros, seja em relação a não assinatura de contrato com a FRM. Contudo, 

essa diminuição de gastos ocorreu inserida em um diálogo com uma lógica gerencial da 

SME/RJ de planejamento/execução/resultados. Isso porque, nesse momento, também ocorria a 

diminuição do número de alunos envolvidos nesses projetos, uma estabilização do IDEB e uma 

elevação do IDE-RIO – vide Tabela 2 e 3, no item 2.3 da seção 2. Novamente, convém ressaltar 

que essa lógica “gerencial” do contexto da produção (BALL, 1994), pode não ter apresentado 

a mesma positividade no contexto da prática (BALL, 1994), em razão das grandes dimensões 

                                                             
56 Em documento comunicando sobre livros de leitura para o Projeto Aceleração 2 no ano de 2014, um dos livros 

– “O Cordelinho” – pertencente a uma das editoras citadas no Quadro 12, foi utilizado pelos discentes na atividade 

do Percurso Livre de Língua Portuguesa entre os meses de abril e maio atividade (SME/RJ, 2014b). Para essa 

atividade, a FRM disponibilizava um livro aos docentes com orientações e sugestões de atividades para as turmas 

(FRM, 2013b).  
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da rede de ensino pública da cidade do Rio de Janeiro, em que a diversidade de atores docentes 

e discentes era ampla e geradora de formas diferentes de traduzir essa política no cotidiano 

escolar.  

Passando para o segundo bloco temático “ O trabalho docente e o Projeto Autonomia 

Carioca na visão de SME/RJ e FRM”, as informações analisadas foram extraídas das seguintes 

fontes: seis notícias do site da SME sobre IDEB; o PEM/2013; um livro do professor distribuído 

aos docentes pela FRM; uma notícia do site do Telecurso e outra da FRM; dois informativos 

da Multirio sobre a Aceleração 6. Nesse período, o Projeto Autonomia Carioca foi finalizado e 

se iniciou a realização de acelerações de estudos organizadas pela própria SME/RJ, sendo a 

primeira a Aceleração 6.  

Entre os anos de 2014 e 2015, a SME/RJ apontou as contribuições das ações educativas 

do Programa de Reforço Escolar para a melhoria da educação carioca e a elevação do IDE-Rio, 

no qual o Projeto Autonomia Carioca estava inserido. Conforme mencionei na seção 2, tem 2.3, 

esse programa era formado por duas ações: a primeira, de correção de fluxo, com turmas 

organizadas no turno escolar de Realfabetização e Aceleração de Estudos; a segunda, de 

manutenção da aprendizagem adequada, com atividades no turno e contra turno/pós-turno de 

recuperação do 1º ao 9º ano (RIOEDUCA, 2014). Em pelo menos quatro documentos, a 

SME/RJ reforçou essa contribuição do Programa de Reforço Escolar e seus benefícios desde a 

primeira administração do ex-prefeito Eduardo Paes (SME/RJ, 2014c, 2015, 2015a, 2015b), 

como nesse de 2014, do qual exponho um pequeno trecho: 

Para dar apoio ao desempenho dos alunos, a SME introduziu um forte 

programa de Reforço Escolar, que prevê a realfabetização dos alunos 

identificados como analfabetos funcionais, a aceleração dos estudos, 

corrigindo os níveis de defasagem idade/série e a recuperação da 

aprendizagem dos que apresentam fraco desempenho nas provas bimestrais 

ou avaliações externas. Entre 2009 e 2013, quase 38 mil alunos foram 

realfabetizados, enquanto outros 60.500 estudantes tiveram corrigidas a 

defasagem idade/série entre 2010 e 2013. Graças a esses esforços, a Prefeitura 

do Rio atingiu e antecipou a meta prevista para 2016 de reduzir para menos 

de 5% o analfabetismo funcional. No fim de 2013, o percentual chegou a 3,1% 

contra 13,6% em 2009, apresentando redução de 77%. (SME/RJ, 2014c). 
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  No PEM/2013 descreveu e explicitou objetivos/ metas do Programa de Reforço, 

dialogando com os dados dos documentos da SME/RJ e do site RioEduca. Contudo, observei 

que a preocupação mais relevante pareceu a centralização de ações com os analfabetos 

funcionais – atendidos por realfabetizações – do que com os alunos em atraso escolar – 

participantes de aceleração de estudos. Entre 2014 e 2015, nos documentos analisados da 

SME/RJ, não encontrei referências diretas à parceria entre a secretaria e a FRM. Porém, ressalto 

que mesmo com o fim do Projeto Autonomia Carioca em 2015, no site atual da FRM, ele é 

mencionado como uma das ações educativas, voltadas à correção de fluxo em redes públicas 

de ensino pelo país: “hoje, promove a aceleração de aprendizagem de estudantes do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental”. Complementando que: “São mais de 65 mil jovens formados, 

entre 2010 e 2013” (FRM, 2020b).   

Desse modo, as informações são expostas como se ainda existisse o projeto no ano de 

202057. Após o fim da parceria com a SME/RJ, a FRM também fundou escolas próprias 

localizadas em seis comunidades da cidade do Rio de Janeiro, nas quais a Metodologia 

Telessala era e é usada como forma de corrigir o atraso escolar dos indivíduos envolvidos – 

jovens e adultos. Segundo informações da fundação, cada uma delas “inclui estudantes que 

estão fora da escola ou não conseguiram desenvolver seus estudos na idade certa. Por meio da 

metodologia do Telecurso, os estudantes têm a possibilidade de concluir o ensino fundamental 

em 24 meses e o ensino médio em 18 meses” (FRM, 2020b). 

Em relação ao trabalho docente, nos documentos da SME/RJ e da FRM, entre 2014 e 

2015, a atuação dos professores no Projeto Autonomia Carioca continuou sendo na perspectiva 

de um mediador pedagógico, reforçando a importância de seu trabalho em todo o 

desenvolvimento da Metodologia Telessala. Nesse sentido, destaco dois documentos de 2015. 

                                                             
57 A rede pública municipal do Rio de Janeiro foi a maior rede de ensino municipal, que usou a Metodologia 

Telessala como modo de correção de fluxo para atraso escolar, envolvendo só no primeiro ano, 6581 alunos (FRM, 

2013a). 
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O primeiro foi um material chamado de “Livro do Professor do Autonomia Carioca” distribuído 

pela FRM aos docentes em uma atividade complementar à formação continuada58 – palestra 

com especialistas em educação. Nele, se destacou essa relevância dos professores: 

 

Na Metodologia Telessala, o perfil mediador do educador é desenvolvido por 

um processo de formação continuada e em serviço, com especial atenção ao 

seu papel diante dos desafios encontrados em turmas com distorção idade-ano 

escolar [...] A medida que o professor atua mobilizando intuição, imaginação, 

sentimentos e afetos de seus estudantes, o desejo de aprender em sua turma é 

ampliado e coletivizado, viabilizando a conquista de bons resultados por todos 

os participantes do grupo [...]. Quanto mais o professor se coloca no lugar de 

aprendiz e se aproxima dos estudantes, maior autoconfiança ele gera em si 

mesmo e no seu grupo [...] (FRM, 2015). 

 

 

 Em notícia de dezembro desse mesmo ano, informando sobre o evento no Cine Odeon, 

que marcou o fim da parceria SME/RJ e FRM, a ex-secretária apresentou números positivos 

sobre o Projeto Autonomia Carioca, associando sua contribuição à diminuição do atraso escolar 

de estudantes do segundo segmento e à correção de fluxo da rede pública de ensino carioca.  

Helena Bomeny disse: “Hoje estamos colhendo o resultado primoroso desse trabalho: são quase 

60 mil jovens formados com perspectiva de futuro” (SME/RJ, 2015e).  

O projeto Autonomia Carioca ampliou sua abrangência para o atendimento 

aos estudantes que se encontravam em atraso escolar como proposta de 

correção de fluxo, criando as estratégias de Aceleração. Desta forma, entre 

2010 e 2015 foram acelerados, no 2º segmento, cerca de 60 mil alunos, sendo 

14.400 só este ano. O Projeto Autonomia Carioca integra o Programa de 

Reforço Escolar da SME, criado com objetivo de reduzir o analfabetismo 

funcional, a defasagem idade/ ano escolar, o déficit de conhecimentos e de 

garantir o aprimoramento da qualidade do ensino das escolas públicas da Rede 

Municipal, desenvolvendo projetos e ações que favoreçam o sucesso escolar 

de todos os alunos matriculados na Rede. Com essas estratégias, a Secretaria 

de Educação atingiu a meta prevista para 2016 de reduzir para menos de 5% 

o analfabetismo funcional. No fim de 2014, o percentual chegou a 2,4%. Em 

2009, a taxa era de 13,6% (SME/RJ, 2015e). 

  

Desse modo, a FRM focou em destacar a relevância do trabalho docente nos resultados 

positivos da melhora na aprendizagem discente; para a SME/RJ, a positividade do Projeto 

                                                             
58 Nesse material, estou em uma das fotografias, junto aos meus colegas de 5ª CRE, em formação continuada 

realizada no ano de 2012. Nessa página, também existe a fala de uma gestora de escola dessa coordenadoria, 

parabenizando a FRM e a SME/RJ pelo “trabalho responsável e o acompanhamento” dos regentes do projeto. 



147 
 

Autonomia Carioca esteve mais associada à correção de fluxo e à diminuição do atraso escolar 

dos alunos na rede59, conforme também destaquei no item 2.3, da seção 2. Assim, novamente 

uma informação que inseriu a posição da SME/RJ nas ideias administrativas gerenciais (BALL, 

2007), pois a melhora na qualidade educacional se mostrou associada, por exemplo, aos índices 

qualificadores de rede; enquanto o posicionamento da FRM se aproximou do conceito de Nova 

Filantropia (BALL, 2014), em razão de expor a Metodologia Telessala como modo de 

enriquecer o trabalho dos professores, contribuindo na aprendizagem dos alunos. Entendo esse 

posicionamento como uma postura de “doar” em troca de “resultados”, formando uma “vitrine 

positiva” que pode possibilitar novas parcerias na questão do atraso escolar e correção de fluxo.   

 Em 2016, conforme mencionei no item 2.3 da seção 2, com o fim da parceria SME/RJ 

e FRM, as acelerações de estudos começaram a usar materiais formulados pela secretaria, 

embora a Metodologia Telessala e seus materiais continuassem como fundamento para as 

dinâmicas no contexto da prática (BALL, 1994) de alguns projetos. Como apresentei na seção 

2, item 2.5, no último ano da administração do ex-prefeito Eduardo Paes, as acelerações do 

segundo segmento foram divididas em dois grupos (MULTIRIO, 2016b): 1) Uso da 

Metodologia Telessala e o material da FRM: Aceleração 2A (alunos defasados do 6º ano, 

iniciada em 2015 e com duração de dois anos); Aceleração 3 (alunos defasados no 8º ano, 

duração de um ano); 2) Uso de material próprio, feito por “professores experientes nos projetos 

de aceleração do segundo segmento: Aceleração 6 (alunos defasados do 6º ano, iniciada em 

2016, duração de um ano, retornando ao final do ano letivo para o regular)60. 

                                                             
59 Segundo o PEM/2009 (PCRJ, 2009, p.53), o Programa se alinhava com a meta da prefeitura de: “Obter uma 

nota média (entre as escolas públicas municipais) igual ou superior a 5,1 para os anos iniciais e a 4,3 para os anos 

finais no IDEB em 2011”. No PEM/2013 (PCRJ, 2013, p. 69), o alinhamento foi: “Obter uma nota média entre as 

escolas públicas municipais igual ou superior a 6,0 para os anos iniciais e igual ou superior a 5,0 para os anos 

finais do IDEB em 2015”. 
60 Reforçando que em 2017, os alunos aprovados na Aceleração 6 foram encaminhados para o Aceleração 8 e os 

reprovados, encaminhados para o regular no 7º ano (DOM/RJ, 2016a). Os conceitos para aprovação eram: MB 

(Muito Bom), B (Bom), R (Regular); o para retenção: I (Insuficiente). Conceitos de caráter subjetivo e não 

numérico (DOM/RJ, 2016b). 
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Embora as dinâmicas em sala de aula seguissem propostas diversas, a perspectiva em 

relação ao trabalho docente era única para as acelerações de estudos, visando ao atendimento 

dos alunos do 6º ao 8º ano: “Professor I generalista em qualquer disciplina” (MULTIRIO, 

2016b), ou seja, professor do segundo segmento em qualquer matéria. Desse modo, a SME/RJ 

deixa de usar o termo “mediador pedagógico” para os professores, mesmo usando em algumas 

turmas a Metodologia Telessala. 

Em documento da Multirio (2016c), esse professor generalista foi classificado como um 

“elo” e o ponto forte nessa forma de atuação com estudantes em atraso escolar, pois eles 

assegurariam “[...] a construção do conhecimento por parte dos sujeitos envolvidos, de modo a 

identificar todas as possibilidades de diálogo entre os vários saberes no processo educativo, 

numa dimensão da preparação integral do aluno”. Quanto à docência diária, trabalhando 

diariamente com conteúdo de disciplinas diversas de sua formação acadêmica, segundo o 

documento, a partir de formações continuadas proporcionadas pela SME/RJ e de planejamentos 

semanais, ele conseguiria dialogar com “vários saberes do processo educativo preparando o 

aluno de forma integral” (MULTIRIO, 2016c), o que, de certo modo, se aproximou da proposta 

metodológica da FRM 61. Em outro documento, assinado pela diretora de projetos de aceleração 

de estudos em 2016, Sirley Copolillo, esse docente era “uma referência no processo de ensino 

e aprendizagem” e um “pesquisador de sua própria prática” (MULTIRIO, 2016b). 

Em relação à Aceleração 6, o material disponibilizado aos docentes, pela SME/RJ, é 

descrito como “elaborado por professores experientes nos projetos de aceleração do segundo 

segmento do ensino fundamental”, além de ser diferenciado por contemplar o diálogo de 

diversos conteúdos de forma interdisciplinar (MULTIRIO, 2016b). Na prática, eram apostilas 

bimestrais, nas quais os conteúdos das disciplinas básicas do segundo segmento eram 

                                                             
61 Conforme destaquei no item 3.2 dessa seção, para a FRM, a mediação pedagógica “amplia e enriquece a prática 

pedagógica, atendendo, especialmente, a diversidade presente nas telessalas e nas diversas realidades regionais, 

ajudando o aluno a ter iniciativa, disciplina e organização (FRM, 2010). 
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abordados, a partir de um texto central – alguns de autores conhecidos da literatura brasileira. 

Para auxiliar o docente, havia os cadernos tutorias, que ofereciam sugestões de trabalhos e 

dinâmicas para a exposição do conteúdo da apostila.  

Da análise desses documentos, duas questões sobre o trabalho do professor em projetos 

de aceleração de estudos para o segundo segmento merecem consideração, entre os anos de 

2014 e 2016. A primeira é a docência generalista proposta pela SME/RJ, tanto para a 

Aceleração 2A e 3 – com fundamento da Metodologia Telessala – quanto para a Aceleração 6 

– com material próprio da secretaria, a partir de 2016. Conforme mencionei no item 2.2 da 

seção 2, durante o Projeto Autonomia Carioca, o professor atuava como mediador pedagógico, 

contudo, em uma perspectiva de docência polivalente como os professores do primeiro 

segmento (LIMA, 2007; CRUZ, 2017). Com o fim da parceria com a FRM em 2015 e a 

classificação do professor como generalista, houve um reforço do direcionamento 

governamental para a polivalência em turmas de aceleração de estudos no segundo segmento, 

em razão desse docente desenvolver processos de aprendizagem estudantil em todas as 

disciplinas obrigatórias do 6º, 7º e 8º ano, com uma mesma turma.  

Porém, ao mesmo tempo, observo que esse tipo de perspectiva de trabalho docente ficou 

deficitária, em razão uma formação focada em troca de experiências, planejamentos e como 

uma redução na carga horária das capacitações (MULTIRIO, 2016b, 2016c) e não em uma 

formação com cursos específicos para essa atuação, como é preceituado, por exemplo, pelo 

art.62 da LDB (BRASIL, 1996), para os professores do primeiro segmento do ensino 

fundamental – a polivalência está presente como uma das características docente. Analisando 

essas informações oficiais, a partir dos descritores de profissionalidade docente apresentados 

por Roldão (2005), entendo que o “saber específico” de professores desse projeto de aceleração 

de estudos apresentou-se de modo precário, pois os fundamentos da formação continuada não 

contemplaram o binômio conhecimentos teóricos/ saberes experienciais. 
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A segunda questão está no fato dos documentos analisados da SME/RJ não deixarem 

explícita a forma de escolha dos docentes que elaboraram do material para a Aceleração 6 e se 

ocorreu uma discussão com todos os professores envolvidos com essas classes a respeito desse 

material. Segundo documento da Multirio (2016a), esse material apostilado foi “elaborado por 

professores de diferentes disciplinas e experientes em projetos de aceleração do 2º segmento do 

ensino fundamental”. Considerando aspectos envolvendo a profissionalidade docente, das 

informações analisadas fica o questionamento sobre o real poder de decisão dos docentes em 

relação ao currículo estabelecido (ROLDÃO, 2005, 2007) e da autonomia docente nas 

atividades e dinâmicas no cotidiano escolar (CONTRERAS, 2002), visto a impossibilidade de 

observar nos documentos se a escolha foi realizada pela SME/RJ com ou sem consulta prévia 

dos professores. 

Diante da análise dos documentos entre os anos de 2014 e 2016, entendo que os 

direcionamentos para as turmas de aceleração de estudos do segundo segmento estiveram muito 

próximos aos do período anterior – anos 2012 e 2013. Embora, fosse o período final de um 

segundo mandato administrativo, até o ano de 2015, a proposta metodológica da FRM atendeu 

aos direcionamentos de uma política educacional em um contexto neoliberal gerencial, em que 

os negócios educacionais aconteciam em novas relações entre o público e o privado. Dos 

documentos analisados, observei um efeito de primeira ordem (BALL, 2007) com o fim da 

parceria entre SME/RJ e FRM, em 2016: a utilização da Metodologia Telessala, como 

fundamento das acelerações de estudos para o segundo segmento.  

 Em relação ao trabalho docente, considero que no fim da administração Paes, 

oficialmente, ocorreu uma participação docente no contexto da produção (BALL, 1994), em 

razão da elaboração do material didático usado na Aceleração 6 contar com a participação de 

docentes dos projetos de aceleração de estudos, mesmo sem detalhes sobre essas escolhas. 

Entretanto, o uso do termo “professor generalista” e a pouca autonomia docente 
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(CONTRERAS, 2002; ROLDÃO, 2005) no estabelecimento curricular em aceleração de 

estudos, naquele momento, apontaram para a necessidade de um envolvimento maior dos 

professores nesse contexto, pois na encenação da política no contexto da prática, sua atuação 

foi relevante na trajetória dos projetos e programas para alunos em atraso escolar.  

Assim, a análise de documentos oficiais apresentada nessa seção, reforça a necessidade 

de analisarmos essas acelerações de estudos na visão docente, indo além dos documentos. Bem 

como, entender quais são os efeitos nas práticas de sala de aula dessa vivência, seja quando um 

projeto é conduzido por um parceiro privado, como a FRM, seja quando é elaborado pela 

própria SME/RJ. O contexto da prática (BALL, 1994) poderá apresentar traduções e 

interpretações relevantes, capazes de direcionar novas perspectivas pedagógicas, políticas e 

institucionais em relação ao trabalho com os alunos em atraso escolar, perspectivas distantes de 

orientações do BB e de elevação de índices qualificadores de rede. 
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4 O CONTEXTO DA PRÁTICA DO PROJETO AUTONOMIA CARIOCA E DA 

ACELERAÇÃO 6: TRADUÇÃO DA POLÍTICA POR DOCENTES DA 5ª CRE 

 

 Nesta seção, apresentarei a análise de conteúdo temático de entrevistas 

semiestruturadas, concedidas por professores pertencentes à 5ª CRE, atuantes no Projeto 

Autonomia Carioca e na Aceleração 6, entre os anos de 2012 e 2016. Atualmente, esses 

docentes continuam a ministrar aulas na aceleração de estudos para o segundo segmento do 

ensino fundamental na rede de ensino pública carioca. Visando ao principal objetivo desse 

estudo, que é analisar os efeitos para o trabalho de docente de professores na 5ª CRE da parceria 

público-privada no Projeto Autonomia Carioca e da Aceleração 6, em escolas públicas 

municipais na cidade do Rio de Janeiro, as análises partiram de duas questões 

problematizadoras: 1) Politicamente, como os docentes que atuaram em aceleração de estudos 

relacionaram a parceria público-privada para os alunos em atraso no segundo segmento com a 

elevação dos índices qualificadores de rede?; 2) Quais as mudanças pedagógicas, políticas e 

institucionais para o trabalho dos docentes atuantes em aceleração de estudos no segundo 

segmento do ensino fundamental, durante e após o fim da parceria público-privada com a FRM? 

 A seção está dividida em cinco itens: no primeiro “As entrevistas semiestruturadas com 

docentes de aceleração de estudos na 5ª CRE”, exponho as etapas para realização das 

entrevistas; no segundo “A análise de conteúdo: definição, pré-análise e categorização”, 

apresento as principais características dessa técnica de análise de dados e suas etapas”; no 

terceiro “Aceleração de Estudos e Tradução da Política: o contexto da prática”,  no  quatro 

“Formação e Profissionalidade Docente em aceleração de estudos”  e no quinto “Efeitos 

pedagógicos, políticos e institucionais para o trabalho docente”, exponho a análise de conteúdo 

temática feita com os dados obtidos nas entrevistas semiestruturadas. A análise foi realizada 

em diálogo principalmente com a Teoria de Atuação da Política (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 
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2016) e o conceito de profissionalidade docente (ROLDÃO, 2005, 2007; CONTRERAS, 2002). 

As conclusões da análise pretendem contribuir para o entendimento de como professores, no 

contexto da prática (BALL, 1994), traduzem um projeto de aceleração de estudos, advindo de 

uma parceria público-privada. De acordo com os documentos analisados na seção 3, no 

contexto de produção (BALL, 1994), sua formulação apresentou influência de orientações do 

Banco Mundial e por um cenário de Edu-Business, com atuação de uma Nova Filantropia e de 

uma nova governança em rede. 

 

4.1 AS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS COM DOCENTES DA 5ª CRE 

  

 A análise de conteúdo temática desse estudo foi realizada, a partir de informações 

obtidas em entrevistas semiestruturadas com docentes da 5ª CRE, os quais atuaram entre 2012 

e 2016 na aceleração de estudos do segundo segmento do ensino fundamental na rede pública 

municipal de ensino na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, para realização das entrevistas, 

elaborei um roteiro piloto como forma de “validação do instrumento” (CASTRO, FERREIRA, 

GONZALEZ, 2013), que partiu do objetivo principal e das duas questões problematizadoras do 

estudo. Nesse momento, visei à observação da adequação das perguntas e se elas permitiram 

um levantamento de informações relevantes para a pesquisa. Usei esse roteiro piloto em uma 

pré-entrevista com uma docente de aceleração de estudos, possibilitando o ajuste de algumas 

questões e a formulação do roteiro final62.  Após esse momento, formulei o roteiro com três 

blocos temáticos, cada um contendo cinco perguntas: 1) Identificação e Formação Docente; 2) 

Aceleração de Estudos entre 2010 e 2015); 3) Aceleração de Estudos após 2015. 

 Na segunda etapa, estabeleci os critérios para de escolha dos docentes a serem 

entrevistados e os procedimentos para autorização das entrevistas. Os critérios foram: 1) o 

                                                             
62 Ver ANEXO E, com o roteiro usado nas entrevistas semiestruturadas desta tese. 
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tempo de atuação nos projetos para alunos em atraso escolar, buscando professores que atuaram 

em aceleração de estudos entre 2010 até 2019; 2) a localização das unidades escolares, 

escolhendo escolas em “contextos situados” (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016) diferentes na 

CRE escolhida; 3) o exercício do magistério em outras redes ensino, procurando escolher alguns 

docentes que experiências no magistério do estado ou outro município ou na rede particular de 

ensino. Seguindo esses critérios, selecionei nove professores, os quais convidei para participar 

da pesquisa. 

 Os docentes selecionados, pelos critérios acima, lecionam na 5ª CRE. A escolha dessa 

coordenadoria para a pesquisa se fundamenta em dois motivos: 1) minha atuação como 

professora do Projeto Autonomia Carioca, entre 2010 e 2015 e na Aceleração 8 em 2016 nesta 

CRE; 2) o fato de lecionar, atualmente, na disciplina de História em turmas do 8º e 9ºanos. 

Assim, minha experiência de 25 anos nessa coordenadoria, auxiliou nas análises do 

entendimento do projeto no contexto da prática (BALL, 1994) e na obtenção da autorização 

para visitar as escolas e realizar as entrevistas com os docentes escolhidos. 

 A 5ª CRE63 é formada por bairros da zona norte do Rio de Janeiro, entre eles: Cascadura, 

Honório Gurgel, Irajá, Madureira, Marechal Hermes, Rocha Miranda e Vista Alegre. Em 

informações do site RioEduca, em 2012, essa coordenaria tinha um total de 87 turmas de 

aceleração de estudos, envolvendo 1966 alunos e 87 docentes (RIOEDUCA, 2013). De acordo 

com o site da SME/RJ, atualmente, a 5ª CRE possui um total de 130 escolas (SME/RJ, 2020a).  

Por fim, a terceira etapa consistiu na solicitação da autorização para a pesquisa no setor 

de “Convênios e Pesquisas” da SME/RJ, depois da aprovação do projeto de pesquisa no Comitê 

de Ética da Universidade. Após os procedimentos administrativos necessário com duração 

aproximada de um mês e meio, ela foi concedida64 em 22 de abril de 2019. De posse da 

                                                             
63 Atualmente, a 5ª CRE possui um total de 3.124 professores, sendo 1.245 docentes atuantes no segundo segmento 

do ensino fundamental (SME/RJ, 2020c). 
64 Ver ANEXO F, com a autorização da SME/RJ para a realização das entrevistas semiestruturadas nas escolas. 
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autorização, compareci a sede 5ª CRE na primeira semana de maio de 2019, para que houvesse 

o aviso às direções das unidades escolares escolhidas sobre a pesquisa. Paralelamente, realizei 

o contato com nove professores, via telefone e WhatsApp, utilizando os critérios descritos para 

a seleção docente. Após a confirmação dos gestores e dos professores, fiz as entrevistas entre 

os meses de maio e novembro de 2019. As informações detalhadas sobre as visitas às escolas e 

a realização das entrevistas docentes, serão apresentadas no próximo item dessa seção. 

 

4.2 A ANÁLISE DE CONTEÚDO: DEFINIÇÃO, PRÉ-ANÁLISE E 

CATEGORIZAÇÃO 

 

As entrevistas semiestruturadas aconteceram entre os meses de maio e novembro de 

2019, conforme mencionei. Das informações obtidas com as transcrições, realizei uma análise 

de conteúdo. Segundo Franco (2012, p.25), “ela é um procedimento de pesquisa que se situa 

em um delineamento mais rápido da teoria da comunicação e tem como ponto de partida a 

mensagem”.  A autora diz que nesse tipo de análise, o pesquisador deve observar “conteúdo 

manifesto”, isto é, facilmente entendido, como também o “conteúdo oculto”, aqueles 

subentendido nas mensagens dos indivíduos participantes da pesquisa.  

 Castro, Ferreira e Gonzalez (2013, p.71-74) complementam a definição de Franco 

(2012) ao dizerem que a análise de conteúdo é uma atividade principalmente de “interpretação” 

e que tem como “função básica a observação mais atenta dos significados de um texto, e isso 

pressupõe uma construção de ligações entre as premissas de análises e os elementos que 

aparecem no texto”.  As autoras destacam cinco regras principais nesse tipo de análise, a partir 

do estabelecimento de categorias de análise: a homogeneidade (dados separados em categorias 

de acordo com tema); a exclusão mútua (precisão na distribuição dos dados, evitando agrupar 

dados diferentes em uma mesma nas categorias); a pertinência (a categorização dos dados deve 
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relacionar-se a temas propostos aos indivíduos participantes da pesquisa); a objetividade 

(clareza nos procedimentos adotados); a exaustão (“esgotar” os temas relacionados à pesquisa).  

Ainda dialogando com as autoras, neste estudo, a análise de conteúdo permitirá entender 

os textos oriundos das entrevistas, indo “além das aparências” iniciais, ou seja, explorando mais 

que uma leitura simples das falas docentes, “delineando” uma interpretação das informações 

obtidas (CASTRO, FERREIRA, GONZALEZ, 2013). Nesse sentido, acrescento que dialoguei 

com Franco (2012, p.22), novamente, quando a autora diz que “um dado sobre o conteúdo de 

uma mensagem deve, necessariamente, estar relacionado, no mínimo, a outro dado. O liame 

entre esse tipo de relação deve ser representado por alguma forma de teoria”. Desse modo, essa 

análise de conteúdo apresentará impressões que possam trazer contribuições para compreender 

os efeitos de parcerias público-privadas, para o trabalho docente no campo das políticas 

educacionais, fundamentando-se em uma perspectiva teórico-epistemológica pluralista. 

Nesta tese, apresentarei uma análise de conteúdo temática em que dialoguei com os 

procedimentos sugeridos por Turato (2003) e Franco (2012). Para Turato (2003, p.442), esse 

tipo de análise de conteúdo “[...] procura nas expressões verbais ou textuais gerais recorrentes 

que fazem a sua aparição no interior de vários conteúdos mais concretos, portanto uma primeira 

forma de categorização subcategorização constituindo o corpus”65. Segundo Bardin (1977, p. 

105) – autor que fundamenta alguns procedimentos sugeridos por Turato (2003) e Franco 

(2012) – “uma análise temática, consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem significar alguma coisa para o 

objetivo analítico escolhido”. Assim, neste estudo, a análise temática se dividiu em quatro 

etapas: preparação do material; pré-análise; categorização; apresentação das conclusões. A 

partir desse ponto da seção, exponho o detalhamento de cada etapa.  

                                                             
65 Segundo Bardin (1977, p.153), “Entre as diferentes possibilidades de categorização, a investigação dos temas, 

ou análise temática, é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos (significações manifestas) e 

simples”. 
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A primeira “preparação do material” consistiu na transcrição das entrevistas 

semiestruturadas, as quais foram gravadas em áudio com a autorização dos docentes. As falas 

foram separadas com fundamento nas perguntas do roteiro usado nas entrevistas, constituindo 

um arquivo para cada professor ao final da transcrição. As entrevistas tiveram a duração média 

de 50 minutos. A maior entrevista durou aproximadamente 1h50min e a menor 30 min. Os 

espaços escolares em que as entrevistas aconteceram: sala de leitura, sala da turma de 

aceleração de estudos, sala dos professores e laboratório de informática. Do total de nove 

entrevistas, apenas uma realizei com o professor durante uma aula na sua turma de aceleração. 

Nas demais, os horários das entrevistas ocorreram no contra turno do horário de suas classes. 

Alguns professores entrevistados demonstraram interesse no meu retorno após a 

finalização da pesquisa, para apresentar as conclusões na unidade escolar, até como um meio 

de auxiliar no esclarecimento aos demais professores do segundo segmento sobre as ações 

educativas feitas em uma turma de aceleração de estudos. Ao conceder sua entrevista, destaco 

ainda que cada professor assinou um termo de consentimento livre e esclarecido66, no qual foi 

informado sobre o objetivo da pesquisa, potenciais benefícios e riscos envolvidos em sua 

participação.  

Na segunda etapa pré-análise, realizei quatro procedimentos: leitura flutuante; 

codificação dos dados; estabelecimento de índices e indicadores das informações. A leitura 

flutuante, segundo Franco (2012, p.54), “consiste em estabelecer contatos com os documentos 

a serem analisados e conhecer os textos e as mensagens neles contidas, deixando-se se invadir 

por impressões, representações, emoções, conhecimentos e expectativas”. Desse modo, foi o 

momento em que fiz a primeira leitura dos trechos transcritos das entrevistas, tentando observar 

informações diretamente ou não expressas e/ou informações que se repetissem com frequência 

                                                             
66 Ver ANEXO G, em que apresento este termo. 
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nas falas dos docentes. Além de identificar mensagens relacionadas ao referencial teórico 

adotado neste estudo.  

O segundo procedimento nessa etapa foi a codificação dos dados, definindo as unidades 

de análise. Segundo Turato (2003, p.446), nesse momento da análise de conteúdo ocorre “[...] 

a transformação dos dados brutos para dados trabalhados (no sentido de permitir a compreensão 

da fala dos sujeitos) ”. Em diálogo com Franco (2012, p.43-45), considerei para a codificação 

a seguinte divisão: unidades de registros67, “a menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é 

registrada de acordo com as categorias levantadas”; e unidades de contexto, “parte mais ampla 

do conteúdo a ser analisado”. Para as unidades de registro, escolhi o formato “Tema”, ou seja, 

por meio de uma frase e/ou um parágrafo, separei trechos relevantes ao objetivo principal da 

pesquisa e para responder às questões problematizadoras dessa seção (FRANCO, 2012). Essas 

unidades foram distribuídas pelas categorias de análise, as quais serão apresentadas ainda neste 

item. 

Para estabelecer as unidades de contexto, dialoguei com os conceitos advindos da Teoria 

de Atuação da Política, proposta por Ball, Maguire e Braun (2016). Assim, por meio das 

“dimensões contextuais” inseridas no ambiente escolar pesquisado, elaborei os Quadros 15 e 

16 e a Tabela 6, nos quais apresento as “culturas profissionais”, os “contextos materiais”, os 

“contextos situados” e os “contextos externos” de professores e escolas visitadas, partindo de 

trechos das entrevistas e informações documentais extraídas no site do INEP. 

No Quadro 15 exponho informações das “culturas profissionais” dos docentes e a forma 

como eles serão identificados durante análise. Preservando a intimidade e privacidade dos 

professores e das escolas, adotei as seguintes siglas, respectivamente: PROF e ESCO. A 

numeração ao lado das siglas representa a ordem cronológica da realização das entrevistas, ou 

seja, PROF 1 foi o primeiro entrevistado e PROF 9, o último. Ressaltando que na ESCO 6, 

                                                             
67 Segundo Bardin (1977, p.104), unidade de registro “é a unidade de significação a codificar e corresponde ao 

segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando a categorização e a contagem de frequência”. 
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entrevistei duas professoras. No total foram oito escolas visitadas e nove professores 

entrevistados, sendo sete mulheres e dois homens.  

 

Quadro 15: “Cultura Profissional” dos Docentes Entrevistados 

DOCENTE 
(PROF) 

ESCOLA 
(ESCO) 

IDADE DISCIPLINA DE 

FORMAÇÃO 

INGRESSO 

NA REDE 

MUNICIPAL 

INÍCIO NO 

PROGRAMA 

DE REFORÇO 

PROF 1 ESCO 1 56 Português 1993 2011 

PROF 2 ESCO 2 49 História 1995 2011 

PROF 3 ESCO 3 53 Língua Estrangeira 1999 2011 

PROF 4 ESCO 4 39 Língua Portuguesa 2010 2011 

PROF 5 ESCO 5 59 Língua Portuguesa 1998 2010 

PROF 6 ESCO 6 48 Ciências 1995 2011 

PROF 7 ESCO 6 55 Educação Física 2003 2011 

PROF 8 ESCO 7 60 Educação Física 1983 2010 

PROF 9 ESCO 8 59 Educação Física 1986 2010 

*Fonte: Informações obtidas nas entrevistas semiestruturadas com os docentes. 

 

 Dos dados expostos no Quadro 15, observei dois pontos: 1) a longa experiência docente 

dos professores na rede pública de ensino do município, com exceção do PROF 4, o qual tem 

sua experiência no magistério da rede carioca ligada diretamente a lecionar no projeto de 

realfabetização e de aceleração de estudos; 2) professores atuantes no Programa de Reforço 

Escolar durante nove ou dez anos até 2019, sendo que PROF 1, PROF 3, PROF 4 e PROF 5 

começaram nesse programa em outro projeto, que foi o Realfabetização. A seguir, no Quadro 

16 apresento “contextos materiais” e “contextos situados” das escolas. 
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Quadro 16: Contextos Situados e Materiais das Escolas Visitadas 

Escola 

 

Contextos 

Situados 

Contextos Materiais 

ESCO 1 Marechal Hermes 

 

Biblioteca, Laboratório de Informática (acesso à internet), Pátio 

Coberto, Sala de leitura, Sala dos Professores, Quadra Coberta. 

 

ESCO 2 Marechal Hermes Biblioteca, Laboratório de Informática (acesso à internet) e 

Ciências, Pátio Coberto, Sala dos Professores, Quadra Descoberta. 

 

ESCO 3 Vista Alegre Auditório, Biblioteca, Laboratório de Informática (acesso à 

internet) e Ciências, Pátio Coberto, Sala dos Professores, Quadra 

Coberta. 

 

ESCO 4 Rocha Miranda Auditório, Biblioteca, Laboratório de Informática (acesso à 

internet) e Ciências, Pátio Coberto, Sala dos Professores, Quadra 

Coberta. 

 

ESCO 5 Honório Gurgel Biblioteca, Laboratório de Informática (acesso à internet), Pátio 

Coberto, Sala dos Professores, Quadra Coberta. 

 

ESCO 6  

 

Rocha Miranda Biblioteca, Laboratório de Informática (acesso à internet), Pátio 

Coberto, Sala dos Professores. 

 

ESCO 7 Madureira Auditório, Biblioteca, Laboratório de Informática (acesso à 

internet), Pátio Coberto, Sala de Leitura, Sala dos Professores, 

Quadra Coberta. 

 

ESCO 8 Irajá Auditório, Biblioteca, Laboratório de Informática (acesso à 

internet) e Ciências, Pátio Coberto, Sala dos Professores, Quadra 

Coberta. 
*Fonte: INEP (2020).   

 

As informações do Quadro 13, foram obtidas em uma consulta pública ao site do INEP: 

1) no link com informações sobre a composição física das escolas, além do número de docentes, 

alunos; 2) no link com os índices do IDEB de 2005 até 2017. O espaço “Biblioteca” e “Sala dos 

Professores” foi o ponto comum entre todas as escolas. Ao conhecer as unidades escolares, no 

dia em que realizei as entrevistas, confirmei a existência desses espaços com os professores. O 

único ponto conflitante entre essas informações e as falas docentes esteve no acesso à internet. 

Em algumas escolas, ela é existente, porém, o sinal é instável ou o uso está restrito aos docentes 

e aos gestores, em razão da falta de recursos apropriados para o uso mais amplo no ambiente 

escolar.  
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 Finalizando as informações sobre docentes e escolas, apresento a Tabela 6 com dados 

sobre o IDEB entre 2011 e 2017, dialogando com a quarta dimensão da Teoria de Atuação da 

Política (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016), que são os “contextos externos”. Como já venho 

expondo nesse estudo, esse índice qualificador de rede esteve relacionado Programa de Reforço 

Escolar, no qual a aceleração do Projeto Autonomia Carioca e, depois, a Aceleração 2A, 3 e 6 

estiveram inseridos entre 2010 e 2016.  

 

Tabela 6: Resultados do IDEB 8º e 9º ano das Escolas Visitadas 
 

Escola IDEB Até 

2017 

Meta Observada (MO)  Meta Projetada (MP) 

2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017 

ESCO 1 

 

Acima da 

MP 

3,8 5,1 5,0 5,0 3,6 4,0 4,3 4,6 

ESCO 2 Abaixo da 

MP 

5,1 5,0 3,9 5,0 5,4 5,8 6,1 6,3 

ESCO 3 Abaixo da 

MP 

 

4,0 5,0 3,9 4,5 4,7 5,1 5,5 5,7 

ESCO 4 Abaixo da 

MP 

 

4,1 3,8 4,5 4,7 5,0 5,4 5,7 6,0 

ESCO 5 Abaixo da 

MP 

 

4,6 4,4 4,8 4,8 4,2 4,6 5,0 5,2 

ESCO 6 Abaixo da 

MP 

 

4,0 5,0 5,1 4,8 4.9 5,3 5,6 5,9 

ESCO 7 Abaixo da 

MP 

 

3,7 4,2 3,9  ___ 3,5 3,9 4,3 4,6 

ESCO 8 Abaixo da 

MP 

3,8 3,4 3,4 3,6 4,3 4,7 5,1 5,3 

*Fonte: INEP (2020). 

  

Nos números expostos na Tabela 6, com exceção da ESCO 1, todas as demais tiveram 

metas observadas abaixo das metas projetadas, entre os anos de 2011 e 2017, para os anos finais 

do ensino fundamental. Algumas com percentuais bem abaixo do projetado para determinado 

ano. O que vai ao encontro das informações da Tabela 2, com o IDEB dos dois anos finais do 

segundo segmento em toda a rede de ensino carioca68. É importante retomar uma questão: os 

                                                             
68 O IDEB observado foi de 3,6 no ano de 2009 e passou para 4,3, no ano de 2015 nesse segmento. 
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alunos dos projetos de aceleração de estudos – que apresentavam dificuldades em disciplinas 

como Língua Portuguesa e Matemática – não participavam da Prova Brasil, avaliação que 

contribuía para a formação do IDEB de uma escola. Hipoteticamente e, dialogando com alguns 

direcionamentos oficiais analisados na seção 3, o fato desses estudantes não serem conceituados 

nessa prova, poderia contribuir para a elevação desse índice, até pelas ações do Programa de 

Reforço Escolar. Contudo, as informações apresentadas na Tabela 2 e na Tabela 6, nos 

possibilitam entender que havia outros impasses e problemas relacionados qualidade da 

aprendizagem discente na rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro, durante o governo 

do ex-prefeito Eduardo Paes, além dos alunos em atraso escolar ou analfabetos funcionais. 

 O último procedimento da “pré-análise” foi o estabelecimento dos índices e indicadores 

para analisar as falas docentes durante as entrevistas semiestruturadas. De acordo com Franco 

(2012, p.60), “o índice pode ser a menção explícita, ou subjacente, de um tema em uma 

mensagem [...] o indicador correspondente será a frequência observada acerca do tema em 

questão”. No Quadro 17, exponho os dois indicadores dessa análise e seus respectivos índices: 

ansiedade e confiança.  A pertinência dos índices foi o critério adotado para observar de qual 

dos indicadores a fala docente mais se aproximou e, desse modo, poder compreender o grau de 

naturalidade e confiabilidade, que as entrevistas aconteceram.  

 

Quadro 17: Indicadores e Índices da Análise                                       

Indicador de Ansiedade (IA) Indicador de Confiança (IC) 

Índices Índices 

1) Respostas Curtas e imprecisas 1) Respostas longas e detalhadas 

2) Respostas diferentes do que foi perguntado 2) Respostas curtas, mas objetivas 

3) Frases incompletas 3) Narrativas de fatos além do perguntado 

(experiências com as turmas) 

 

4) Frases repetitivas 4) Momentos descontraídos (por exemplo, 

risadas) 

 

5) Interrupção de ideias 5) Objetividade nas respostas. 
*Fonte: Elaborado pela autora. 
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A partir desses indicadores, as respostas dos professores nas entrevistas foram 

analisadas e classificadas de acordo com os indicadores. No Quadro 18, exponho os resultados: 

 

Quadro 18: Indicadores e Índices dos Docentes Entrevistados 

Professor Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 

PROF 1 IC com índice 2  IC com índice 1, 2 e 5 IC com índice 1 e 5 

    

PROF 2 IC com índices 1, 2, 3 4 IC com índice 1, 3 e 5 IC com índice 1 e 5 

    

PROF 3 IC com índices 1, 2, 3 e 

5 

IC com índice 2, 3 e 5 IC com índice 1 e 5 

    

PROF 4 IC com índices 1, 2 e 3 IC com índice 1, 3 e 4 

 

IC com índice  

    

PROF 5 IC com índices 1, 2 

IA com índice 2 (em 

uma unidade de 

registro) 

IC com índice 2 e 5 

IA com índice 2 (em apenas 

uma unidade de registro) 

IC com índice 5 

    

PROF 6 IC com índices 2 e 5 IC com índice 5 IC com índice 5 

    

PROF 7 IC com índices 2 e 5 

IA com índice 2 (em 

uma unidade de 

registro) 

IC com índice 3 e 5 

IA com índice 1 (em uma 

unidade de registro) 

IC com índice 1 e 5 

    

PROF 8 IC com índices 1, 2, 3 e 

5 

IC com índices 2 e 5 IC com índice 1 e 5 

    

PROF 9 IC com índices 1, 2, 3, 4 

e 5 

IC com índice 2, 3 e 5 IC com índice 1 e 5 

*Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Dos nove professores entrevistados, sete apresentaram índices relacionados ao 

Indicador de Confiança em todas as respostas das entrevistas. Desse modo, entendo que eles 

demonstraram estarem confortáveis e sem receios de compartilharem suas experiências nos 

projetos de aceleração de estudos, respondendo ao solicitado, ou de forma objetiva, ou com 

detalhes bem amplos, além do que foi perguntado. Apenas dois professores tiveram índices do 

Indicador de Ansiedade em algumas respostas do Bloco 1 e 2. Porém, observei que esse “grau 

de ansiedade” esteve voltado mais ao não entendimento do questionado – mesmo após a 
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reformulação da pergunta – do que propriamente um receio em falar sobre determinado assunto 

envolvendo sua vivência em sala de aula. 

 Após essa última etapa, encerro reforçando que os procedimentos da pré-análise e das 

demais etapas partiram do levantamento de duas questões problematizadoras inseridas no 

objetivo principal desse estudo, as quais foram apresentadas no início dessa seção. Contudo, 

conforme ressalta Franco (2012, p.58), “[...] isso não significa deixar de utilizar técnicas 

adequadas e sistemáticas para fazer “falar” o material selecionado para análise”. Assim, as 

“interpretações latentes” (FRANCO, 2012), que surgiram ao longo do processo de análise, 

foram observadas complementando e solidificando os trechos de entrevistas referentes a essas 

perguntas estabelecidas “a priori”. 

 Prosseguindo na descrição das etapas, a terceira “categorização” consistiu na criação e 

definição das categorias e subcategoria de análise, relacionada ao objetivo principal, às questões 

problematizadoras e ao referencial teórico. Segundo Franco (2012, p.63), “A categorização é 

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação 

seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos”. Isso posto, 

dialogando com esta autora e as orientações de Turato (2003), os critérios para a categorização 

foram dois: o da relevância (contribuição para atingir ao objetivo principal do estudo); o da 

repetição (a frequência com que determinado tema apareceu nas falas docentes). Em razão do 

grande volume de informações obtidas nas entrevistas e, consequentemente, de “unidades de 

registros”, ocorreu uma subcategorização, a qual também considerou os critérios da repetição e 

relevância. 

 Durante essa etapa de categorização, ao longo da leitura dos três blocos das entrevistas 

de cada professor, pelo critério da repetição, o ponto recorrente nas falas docentes foi a 

comparação entre aceleração de estudos com a Metodologia Telessala e aceleração de estudos 

sem a parceria com a FRM. Em relação ao critério da relevância, observei trechos das 
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entrevistas, os quais pudessem atender ao objetivo principal de meu estudo. Desse modo, 

questões como formação docente e dinâmicas usadas em sala de aula, foram pontos que 

destaquei ao longo das leituras. 

 No momento em que analisei as unidades de registro das entrevistas usando esses dois 

critérios, observei que emergiram três temas “a priori” (FRANCO, 2008)69, os quais classifiquei 

como categorias de análise, direcionadas ao entendimento dos efeitos para o trabalho dos 

docentes entrevistados de uma parceria público-privada em aceleração de estudos, no governo 

do ex-prefeito Eduardo Paes. Nesse ponto, me reporto à Turato (2003, p.439) ao mencionar a 

dualidade criatividade/ ponto em comum nas técnicas de análise de dados70 usadas no campo 

dos estudos qualitativos. Segundo o autor, a criatividade para alguns pesquisadores “será a 

manifestação da riqueza cerebral do cientista”; já o ponto em comum, para outros, “será sinal 

da característica babélica de atividade que se coloca o pesquisador”. Nesse diálogo com o autor, 

entendo que no momento da categorização realizada, considerando os critérios da repetição e 

relevância das unidades de registro das entrevistas, apresento um pouco dessa dualidade ao 

trazer categorias em forma de temas, direcionadas ao quadro teórico apresentado na seção 1 e 

2, em uma técnica de análise de conteúdo “qualitativo para teorização”.71 

 No Quadro 19, apresento os três temas e subtemas de análise que emergiram da etapa 

de categorização do material das entrevistas. 

 

 

                                                             
69 Para Franco (2012, p. 64-65) classifica como as “categorias criadas a priori”, em que há uma “predeterminação 

em função de buscas a uma resposta específica do investigador”. Porém, o autor ressalta que essa forma de 

categorização pode “levar a uma simplificação e uma fragmentação muito grande do conteúdo manifesto”[...] uma 

“camisa de força” na fala dos respondentes 
70 Turato (2003, p.440-442) cita 29 técnicas de análise de dados na literatura das pesquisas com métodos 

qualitativos. Entre elas estão: Fenomenológica; Informática de textos; Das Relações Temáticas; Interpretativa; 

Estrutural; Do Conteúdo Latente; De Conteúdo Temático; Do Conteúdo Qualitativo para Teorização. 
71 Segundo Turato (2003, p.441), essa técnica de análise “procura produzir indutivamente uma teorização sobre 

um fenômeno cultural, social e psicológico, conceituando e colocando em relação progressiva a válida os dados 

empíricos qualitativos”. 
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 Quadro 19: Temas e Subtemas de Análise 

Temas Subtemas 

1) Professores de aceleração de estudos e 

Metodologia Telessala 

1.1 Formação Docente 

 

1.2 Dinâmicas em sala de aula 

 

1.3 Perfil Discente 

 

2) Professores de Aceleração de estudos e 

Metodologia da SME/RJ 

2.1 Formação Docente 

 

2.2 Dinâmica de classe 

 

2.3 Perfil Discente 

 

3) Aceleração de Estudos e Formação Cidadã 3.1 Primeiras Impressões  

 

3.2 Experiências em classe 

 

3.3 Ambiente Escolar 
* Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Após os procedimentos das etapas da pré-análise e da categorização, elaborei quadros 

para a separação das unidades de registro – por meio de temas – nas categorias de análises, nos 

quais sinalizei os indicadores e índices observados nas respostas docentes. Dos três blocos de 

entrevista, formei quinze quadros, respectivamente, um para cada pergunta e, também, cinco 

quadros com assuntos emergentes nas respostas docentes. A partir deles, as unidades de 

registros foram analisadas em cada categoria temática, principalmente,  à luz da Teoria de 

Atuação da Política (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016), dos descritores e dimensões de 

profissionalidade docente (ROLDÃO, 2005; CONTRERAS, 2002) e do conceito de Edu-

Business, Nova Filantropia, Governança em Rede (BALL, 2007, 2014), objetivando 

compreender os efeitos para o trabalho docente de uma parceria público-privada em projeto de 

aceleração de estudos na rede de ensino pública municipal da cidade do Rio de Janeiro. 

Finalizo esse item, destacando que utilizei na totalidade da pesquisa dois métodos de 

levantamento de informações, objetivando conferir credibilidade para as conclusões que venho 

apresentando ao longo desse estudo. Foram eles: documentos – dos quais apresentei uma análise 
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documental na seção 3 – e entrevistas semiestruturadas – que originaram a análise de conteúdo 

temática a ser apresentada nesta seção. Segundo Godoy (2005, 84), existem critérios usados na 

pesquisa qualitativas os quais levam a “[...] que seus resultados sejam dignos de confiança e 

aprovados pelo próprio construtor”. Pode-se citar como exemplos dos critérios: o 

questionamento dos pares, a permanência no campo e a triangulação. 

 Nessa pesquisa, o procedimento de validade ou credibilidade de dados foi por meio da 

triangulação. De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznagder (2004, p.175), “[...] quando 

buscamos diferentes maneiras para investigar um mesmo ponto, estamos usando uma forma de 

triangulação”. Assim, realizando entrevistas semiestruturadas e o levantamento documental, 

procuro analisar os efeitos para o trabalho docente de uma parceria público-privada em 

aceleração de estudos na visão docente e na visão oficial, respectivamente, à luz do referencial 

teórico apresentado, em diálogo com autores como Ball (1994, 2007, 2013,2014; BALL, 

MAGUIERE, BRAUN, 2016), Roldão (2005, 2007) e Contreras (2002). Dessa forma, usarei a 

triangulação metodológica, visando dar credibilidade à análise documental e à análise de 

conteúdo temática dos dados coletados. 

 

4.3 ACELERAÇÃO DE ESTUDOS E TRADUÇÃO DA POLÍTICA: O CONTEXTO DA 

PRÁTICA  

 

 Nesse item, apresento a primeira parte da análise de conteúdo temática, em que 

dialoguei principalmente com a Teoria de Atuação da Política72 (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 

2016) e com os conceitos de Edu Business e Nova Filantropia73 (BALL, 1994, 2007, 2014), 

observados no contexto político-educacional da rede pública de ensino carioca. Nas unidades 

                                                             
72 Discutido na seção 2, item 2.1, entre as páginas 67 e 70. 
73 Discutido na seção 1, subitem 1.4.2, entre as páginas 61 e 64. 
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de análises selecionadas nas três categorias temáticas, priorizei identificar informações, que 

possibilitassem compreender a trajetória da política de aceleração de estudos para o segundo 

segmento na visão de um de seus atores: os professores da 5ª CRE atuantes em aceleração de 

estudos. Embora, trechos das entrevistas reportassem para períodos governamentais posteriores 

ao ano de 2016, focalizei àqueles direcionados ao momento da administração do ex-prefeito 

Eduardo Paes, abordando questões do Projeto Autonomia Carioca, como também sobre a 

Aceleração 6. Nas análises, considerei os docentes entrevistados atores da política de aceleração 

de estudos para o segundo segmento, atuando como “tradutores” e “entusiastas” (BALL, 

MAGUIRE, BRAUN, 2016), seja no momento com a parceria da FRM, seja a partir do ano de 

2016, quando a SME/RJ assumiu o planejamento e elaboração das acelerações de estudos a 

serem encenadas nesse segmento do ensino fundamental nos anos seguintes. 

 Os primeiros trechos analisados foram quanto ao modo como os professores chegaram 

ao Programa de Reforço Escolar e, consequentemente, aos projetos de aceleração de estudos.  

Todos os docentes receberam um convite de seus gestores. Contextualizando esse ponto com 

informações do Quadro 15 sobre a “Cultura Profissional”74, observei que os docentes entraram 

nesse programa entre os anos de 2010 e 2011 e que lecionavam em turmas regulares no 

magistério municipal antes da aceleração. Pelas entrevistas, os convites aconteceram a partir de 

experiências anteriores positivas em projetos na escola e, em alguns casos, por apresentarem o 

“perfil” desejado para essa forma de docência, segundo seus diretores.  

Exponho algumas falas: “Eu fui indicada pela direção [...] Você tem perfil”. Aí eu fiquei 

preocupada, como é que eu dia dar aula de matemática, português. Ela disse, vai dar certo, você 

tem um apoio, tem informação e aí eu vim e deu certo” (PROF 2);  “Eu estava viajando e a 

diretora me ligou e disse: a prefeitura está bolando um projeto que é a sua cara; eu preciso de 

                                                             
74 Na seção 4.2, na página 159, no Quadro 15, apresento informações sobre a disciplina que os docentes lecionavam 

antes de ingressarem no Programa de Reforço, o ano que se tornaram professores da rede pública municipal de 

ensino e o ano de início em aceleração de estudos. 
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um professor rígido, comprometido com a educação” (PROF 5); “Convite da direção, que me 

assustou muito em um primeiro momento, mas depois, vamos embora (risos), se ela está 

confiando em mim, tem algum motivo” (PROF 7); “Convite da Direção: foi extremamente 

difícil, porque com menos de 30 dias, eu retornei à direção e disse: quero ir embora (risos), não 

consigo [...] A resposta da minha direção foi: você vai conseguir, você vai continuar e ele foi 

bem firme nisso” (PROF 9). 

Diante desses trechos das entrevistas, entendo que a verificação positiva da atuação 

docente em outras propostas pedagógicas da unidade escolar foi fator relevante para o convite 

da direção. Considerando a Teoria de Atuação da Política (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016), 

entendo nesse procedimento, a importância de uma das dimensões contextuais, a “cultura 

profissional” – a trajetória docente em sala de aula antes do projeto – a qual se apresentou como 

determinante para levar esse professor à uma classe de aceleração de estudos. Embora, algumas 

respostas revelassem um certo receio deles nessa aceitação. Complementando, é importante 

destacar também que no momento dessas escolhas, outras duas dimensões contextuais, o 

“contexto material” e o “contexto externo” – destacados no Quadro 16 e na Tabela 675 – foram 

ao encontro trechos documentais apresentados na análise documental em relação à materiais do 

projeto e a elevação do IDEB. Oficialmente, as unidades escolares dos docentes entrevistados 

possuíam recursos materiais adequados para desenvolver a Metodologia Telessala – como 

Biblioteca e laboratório de informática – e metas do IDEB a serem elevadas. 

Ainda relacionando essas falas docentes com a Teoria de Atuação da Política, 

compreendo nessas escolhas um processo de “interpretação” da política por parte dos gestores 

– no binômio política/gestor, no papel de “narradores” (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016) da 

política – a partir da adequação feita entre as orientações governamentais para o trabalho com 

alunos em atraso escolar e a realidade da escola. Pelas respostas dos nove docentes ao longo 

                                                             
75 Na seção 4.2, o Quadro 16 (localização, espaços e recursos das escolas visitadas) e a Tabela 6 (IDEB projetado 

e observado nas escolas pesquisadas) estão nas páginas 160 e 161, respectivamente.  
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das entrevistas e como eles iniciaram o trabalho no projeto, compreendo que nas escolhas, os 

diretores consideraram questões como: ser um professor que estimula a criatividade, a 

cooperação dos alunos e trouxesse assuntos de interesse deles. Esse fato dialogou com um 

documento da SME/RJ (2012b) distribuído em uma reunião aos gestores, já apresentado na 

seção 376. 

Os próximos trechos das entrevistas analisados foram sobre as informações docentes de 

uma aceleração de estudos, quando receberam os convites de seus gestores. Nenhum professor 

conhecia essa forma de atuação com alunos em atraso escolar, seja em relação à previsão legal 

da LDB, seja em relação à Metodologia Telessala.  Apenas a PROF 6 disse ter uma noção 

“rasa”, pois observou uma turma de projeto no ano anterior ao seu início nessas classes. A 

PROF 1 e a PROF 5 colocaram que entenderam a aceleração só após as capacitações, embora 

a última ressaltasse deficiências nessas formações. A PROF 7 mencionou sua experiência 

anterior em turmas de Progressão77, dizendo que só mudou de nome e a PROF 9, que não sabia 

sobre a atuação profissional nesse tipo de projeto. Apresento as demais falas: 

 

Eu não tinha a menor ideia do que era. Eu sabia que era uma turma de alunos 

difíceis. Ouvi em outros lugares, em outras escolas que era a turma do “avança 

jegue”, a turma do “pé na bunda”, era a fala que se tinha. “Passa que ela vai 

para o acelera”. Então, eu vim para cá (PROF 2). 

 

Nada. O projeto, a gente teve uma formação para assumir o projeto, formação 

que foi da Fundação Roberto Marinho e foi a partir daí sim que a gente passou 

a entender a ideologia do projeto e como ele se construía (PROF 3). 

 

Quando eu recebi o convite da direção, que eu achei totalmente desafiador na 

época[...] Correção de fluxo, reforço escolar, esses termos, eu só fui descobrir 

bem depois e nem no começo na própria formação, foi me apresentado desse 

jeito (PROF 4). 

 

Enfim, no começo foi uma coisa assim no escuro, mas com o tempo, a gente 

vai vendo que não é aquele bicho de sete cabeças e eu fui me adaptando e eu 

fui gostando (PROF 8). 

                                                             
76 Na seção 3.2, a análise desse documento se relacionou ao olhar da SME/RJ para o trabalho docente em aceleração 

de estudos (p.135). 
77 Turmas de Progressão foram criadas durante a administração do ex-prefeito Cesar Maia, prefeito anterior ao 

também ex-prefeito Eduardo Paes. Essas classes eram direcionadas ao trabalho com jovens no primeiro segmento 

que estavam fora da faixa etária e o trabalho com as docentes PII apresentava-se semelhante aos professores do 

Projeto Autonomia Carioca. 
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 Esse desconhecimento sobre aceleração de estudos prevista na LDB, nos possibilita 

refletir sobre a formulação das políticas públicas educacionais de formação docente. Esses 

trechos das entrevistas apontam uma ausência de um projeto ou programa prévio de formação 

docente, o qual contemplasse uma formação continuada dos professores da rede, voltada para 

o entendimento de possibilidades pedagógicas elencadas em dispositivos legais, como a LDB. 

Para os entrevistados, o conhecimento aconteceu somente com formações ofertadas pela FRM, 

após a aceitação do convite dos gestores para atuarem nos projetos. Esse direcionamento em 

diálogo com a Teoria de Atuação da Política (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016, p.82), 

aproxima a FRM a definição e as atividades de “membro externo” –   um dos atores no trabalho 

com essa política – pois “introduzindo ou interpretando políticas e iniciando ou apoiando o 

trabalho de tradução [...] estão experimentando ideias de políticas ou são modelos de boa 

política”. Foi por representantes dessa fundação, que os docentes entrevistados compreenderam 

a explicação sobre aceleração de estudos e sob a ótica desse “membro externo”. 

Assim, no grupo de entrevistados, primeiramente, o esclarecimento ocorre na concepção 

da FRM e depois, no contexto da prática (BALL, 1994), na atuação com os discentes. Os 

saberes experienciais (TARDIF, 2003) de sala de aula traduziram novos significados para 

aceleração de estudos, como apresentarei no item 4.5 dessa seção. Observando, também, a 

questão, só que em diálogo com descritores de profissionalidade docente de Roldão (2005), 

houve uma ausência entre do “saber específico” em aceleração de estudos, entre os 

entrevistados. Desse modo, suas atuações com seus alunos em atraso escolar começaram com 

pouco ou nenhum entendimento metodológico e legal em um projeto de aceleração de estudos. 

Em relação ao perfil dos alunos dos projetos, entre outros pontos, os docentes 

mencionaram questões como: a indisciplina e a heterogeneidade da turma78; estudantes 

                                                             
78 Observei que a questão da heterogeneidade para alguns professores estava em ter na mesma turma alunos com 

problemas oriundos do processo de alfabetização e outros que poderiam estar no fluxo regular se não fosse pela 

idade; além disso, alguns estudantes tinham baixa estima por serem repetentes e outros o motivo era uma carência 

familiar. Assim, o planejamento dentro da dinâmica telessala se tomou mais complexo, segundo esses docentes. 
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repetentes e/ou semialfabetizados com dificuldades de aprendizagem; classe desinteressada e 

fora da faixa etária para as séries finais do ensino fundamental. Alguns professores destacaram 

ainda mudanças, desde 2010 até 2019, no perfil desses estudantes. Porém, o PROF 4, não 

observa diferenças de comportamento entre os alunos de “projeto” e os de turmas regulares, 

atualmente. Carência familiar e pouca maturidade em sala de aula estão entre essas mudanças. 

Alunos que têm baixo rendimento, problemas no cognitivo, vários fatores que 

a gente detecta como sendo déficit, mas a gente não pode diagnosticar, porque 

nem temos condições para isso, a gente sabe que tem déficit, de atenção, 

discalculia, dislexia. São alunos que têm problemas familiares, então essas 

dificuldades elas sempre existiam e vão existir, porque configuram o projeto 

(PROF 3).  

 

O que mudou um pouco é que o professor passou a pegar alunos mais novos 

e esses alunos mais novos não tivessem tanta maturidade para ingressar em 

um projeto, o que que é um projeto e isso atrapalhou um pouco [...]A faixa 

etária cada vez mais nova atrapalhou um pouco, com a faixa etária maior, era 

mais fácil (PROF 6).  

 

A primeira turma que eu peguei, que era turma de adolescentes, já indo para 

fase adulta [...] até para seguir a metodologia da fundação para eles era mais 

fácil. A gente podia realmente buscar de a turma desenvolver uma autonomia 

mesmo e, de lá para cá a faixa etária veio diminuindo e eu vim pegando turmas 

mais imaturas. Para trabalhar em um ritmo acelerado mesmo, as turmas mais 

velhas eram melhores (PROF 8). 

 

 

 Desse modo, entendo que, no primeiro momento, os alunos eram mais velhos e além da 

questão da idade – fato que contempla o previsto na LDB e na legislação da SME/RJ sobre 

aceleração de estudos – houve problemas de aprendizagem. Contudo, pelas falas, na trajetória 

da política no contexto da prática, a faixa etária discente passou a ter maior proximidade ao 

recomendado para o 6º, 7º e 8º anos e o perfil estudantil esteve mais relacionado à falta de 

amparo familiar, indisciplina em turmas regulares e imaturidade para entender o modo 

acelerado de expor os conteúdos79. Porém, é importante entender que essa aceleração de estudos 

levou para o contexto das práticas escolares pesquisadas uma metodologia de um parceiro 

                                                             
79 Conforme apresentado na seção 2, ao final de cada período letivo, a SME/RJ publicava resoluções orientando 

gestores  sobre os requisitos necessários para o encaminhamento desses estudantes a uma turma de projeto, ou 

seja, informações referente à faixa etária e à condição conceitual discente que possibilitaria esse estudante ser 

matriculado em classe de aceleração de estudos ou ser encaminhado para a Educação de Jovens e Adultos da rede 

de ensino carioca, quando a faixa etária era superior à 15 ou 16 anos. 
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privado, a qual não foi desenvolvida especificamente para os estudantes e docentes da rede 

carioca. Desse modo, para compreender essa imaturidade para as dinâmicas da telessala é 

preciso refletir sobre a formação dessa parceria e de que modo ela foi discutida e pensada no 

contexto da produção das políticas.  Nessas falas analisadas, entendo essa imaturidade como 

um efeito dessa pouca participação dos “tradutores” da política – como os docentes e gestores 

– na formulação dessa política de aceleração de estudos, como já venho mencionando na análise 

documental da seção 3 e nas primeiras impressões apresentadas na seção 4. 

 Sobre esse perfil discente, nesses trechos das entrevistas, as informações obtidas me 

levam a retomar o diálogo com Sampaio (2000), Setúbal (2000), Polato (2009), Silva e Zago 

(2019), quando essas autoras abordam questões relacionadas à diversidade dos estudantes 

inseridos em turmas de aceleração de estudos e, consequentemente, o modo como essas 

dificuldades geram efeitos na atuação docente em seus contextos escolares. Como bem destaca 

Sampaio (2000, p.72), para um aluno de aceleração de estudos é “[..] um processo longo e difícil 

de recuperar os estragos e persistir no caminho, para quem traz uma história de problemas de 

aprendizagem e de desvalorização – individual, social, familiar, escolar”. Nesse sentido, a 

autora nos possibilita compreender o perfil discente apontado pelas docentes entrevistadas e de 

como a atuação desses professores era e é complexa, pois envolve novas dinâmicas 

metodológicas diárias, acrescidas das questões familiares e psicológicas – atualmente, essas 

últimas estão presentes no trabalho docente, seja em turma de aceleração de estudos, seja em 

turma regular. Novamente, um fato que me faz observar a ausência de formações continuadas 

docente contemplando possibilidades legais e pedagógicas voltadas para a atuação em 

aceleração de estudos. Certamente, esse direcionamento governamental seria um facilitador no 

trabalho dos professores com estudantes em atraso escolar.  

 Exposto na fala da PROF 2 e abordado por outros quatro docentes durante a entrevista, 

outro trecho relevante foi o modo como o ambiente escolar entendia ou observava uma turma 
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de projeto. Primeiramente, todos os entrevistados disseram que suas classes sempre estiveram 

integradas às atividades escolares. PROF 1, “Em todos os eventos da escola, eu faço questão 

que eles participem. OBEMP, Gincana, então essa é a forma de eu mostrar que eles não formam 

uma turma a parte, é uma turma da escola”; PROF 3, “As duas turmas dos projetos da escola 

sempre estiveram integradas com os projetos da escola. Caso nós tenhamos passeios, o projeto 

é convidado; se nós tivermos qualquer tipo de evento, o projeto está sempre sendo incluído; 

PROF 5, “Eu encaixo a minha turma em tudo. Tem simulado, eu preparo simulado também; 

vão sair mais cedo; eles saem mais cedo. Eu não deixo eles ficarem exclusos”. 

Contudo, conforme mencionado, cinco docentes relataram uma visão com pouca 

positividade em relação aos alunos dessas turmas, nas ESCO 1, ESCO 2, ESCO 4, ESCO 6 e 

ESCO 8. A fala da PROF 2 exposta na página 168, em que ela diz ter “ouvido” em alguns 

lugares que essas classes eram “turmas do avança jegue” ou “turma do pé na bunda”, retrata 

uma negatividade em relação às possíveis potencialidades de desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos em defasagem idade/série usando uma proposta metodológica 

diferenciada. Essas informações também apareceram nas falas: PROF 1: “Era um olhar negativo 

tanto para aceleração, para as turmas e, com relação à fundação, eles desconheciam. Mas o pouco que 

falavam, era em tom de crítica”. Apresento as outras falas: 

 

Ainda em 2019, mas muito menos, na época da Fundação Roberto Marinho 

era muito mais, os “excluídos”, os “alunos que não querem nada”, os “alunos 

ruins”, como se existisse aluno ruim. Essa expressão “aluno ruim”, eu nem sei 

o que dizer, pois se é aluno está no papel dele e temos que desenvolver nele 

aquela habilidade, já que você está dizendo que ele é aluno, qual o seu papel 

de professor? E vamos desenvolver o que precisa ser desenvolvido (PROF 4). 

 

A escola de um modo geral, em termos de direção e coordenação, ela dá total 

apoio ao projeto. A turma não é muito deixada de lado, pelo contrário. Porém, 

na questão de alguns colegas, tem aquele preconceito, tem aquela piadinha, 

tem o desmerecimento, isso a gente vê até hoje, por incrível que pareça. Quase 

10 anos de projeto e as pessoas ainda têm essa postura (PROF 6). 

 

Agora, em relação à disciplina, eu não sei o porquê, mas ainda tem esse ranço. 

As pessoas acham que quem é turma de projeto, eles são uns horrores e não é 

assim. Não é porque eu estou olhando com olhar de mãe. Não é isso. Eu não 

vejo diferença da atitude que eles têm na escola como outras turmas e tem 
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outras turmas piores e eu acho que ainda tem esse preconceito com as turmas 

de projeto (PROF 8).  

  

Do posicionamento da unidade escolar apontado por alguns professores, a fala da PROF 

1 – “olhar negativo” – e no início da fala do PROF 4 – “na época da Fundação Roberto Marinho 

era muito mais” – se aproximam das considerações críticas de Carvalho (2009) e Peroni e 

Scheibe (2017) sobre as novas relações entre o público e privado nas últimas décadas no campo 

educacional, por meio de “oferta de serviços” proporcionado por organizações privadas. 

Entretanto, nas falas da PROF 2, do PROF 4 (em parte), da PROF 6 e do PROF 8, observo que 

essa crítica se concentrou no perfil do aluno de projeto e não na FRM. Entendi essa pouca 

confiabilidade do ambiente escolar como uma crítica à própria previsão da LDB e de que o 

aluno pudesse melhorar sua disciplina e aprendizagem, pelo fato de ter sido inserido em uma 

turma de aceleração de estudos com dinâmica diária diferenciada. 

Já essa visão do aluno de projeto no ambiente escolar destacada pelos PROF 2, PROF 

4, PROF 6 e PROF 8 me reportou às considerações de Ball, Maguire e Braun (2016, p.178) da 

“produção discursiva do bom aluno”, em que “[...] noções de ter atitude certa manifestada no 

comportamento em sala de aula e hábitos de trabalho dentro e fora da escola, justamente a um 

elevado nível de motivação são postulados como sendo fundamentais para o sucesso 

acadêmico”. Na atuação da política em cada escola, alguns discursos envolvem os processos de 

“interpretação” e “tradução”, entre eles a ideia do “bom aluno”, muito associada à questão 

comportamental e na qual a atuação de “professores experientes” é fundamental, segundo os 

autores.  

Assim, nas falas desses quatro professores, entendo uma ligação entre a visão do 

ambiente escolar e o pertencimento a uma turma de aceleração, por meio do discurso do “bom 

aluno”, apresentado um artefato de atuação da política (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016), 

capaz de interferir no trabalho docente, em razão da pouca positividade em relação aos 



176 
 

estudantes, principalmente na questão comportamental80. Os “maus alunos” deveriam ser 

inseridos nos projetos, por terem uma dificuldade em turmas regulares, resolvendo demandas 

em outras classes. Nesse ponto, percebo que o ambiente escolar, mesmo que indiretamente, 

atribui uma responsabilidade elevada aos docentes entrevistados em tornar “maus” em “bons” 

estudantes, seja nas dificuldades no processo de aprendizagem, seja nos hábitos e atitudes que 

se modificaram positivamente ao longo do ano letivo.  

Compreendo que esse discurso do bom aluno, considerado por Ball, Maguire e Braun 

(2016) na Teoria de Atuação da Política, complementa as afirmações de Sampaio (2000) sobre 

a diversidade discente em turmas de aceleração de estudos e a complexidade do trabalho 

docente, que apresentei na p.172 ao analisar o perfil dos alunos de aceleração de estudos. Diante 

do exposto, entendo também que os professores, além de “tradutores”, atuaram como 

“entusiastas”, pois em todos os relatos docentes, apesar das dificuldades, a atuação de cada foi 

revestida de positividade, como apresentarei detalhadamente no item 4.5. 

 Após analisar esses trechos das entrevistas relacionados à chegada docente ao projeto, 

à visão escolar da turma de aceleração de estudos e ao perfil do aluno, busquei informações nas 

entrevistas sobre a atuação dos professores durante o uso da Metodologia Telessala, ou seja, as 

considerações referentes ao Projeto Autonomia Carioca. Na descrição de suas rotinas81, com o 

uso da proposta metodológica da FRM, sete professores mencionaram ou descreveram 

detalhadamente as etapas da Metodologia Telessala, como a acolhida, a problematização, a 

exibição das teleaulas, o trabalho em equipe e o uso do memorial82.  Segundo o PROF 3, essa 

rotina era o “fio condutor” para o trabalho docente com esses alunos. A PROF 9 disse que até 

                                                             
80 Segundo Ball, Maguire e Braun (2016, p.143), “Nas escolas, gestão de sala de aula e comportamento tornam-se 

os sistemas formais, as tecnologias, por meio dos quais a instituição impõe e mantém a sua opinião de ordem”.  
81 Quando me referi à rotina na entrevista, busquei informações sobre o que cada docente fazia em sua sala de aula 

com as turmas seguindo a Metodologia Telessala, visando a observar possíveis traduções da política em atuação 

no contexto da prática. 
82 De acordo com documentos oficiais apresentados na seção 2 e 3, essas etapas constavam no “Caderno de 

Metodologia” distribuído pela FRM nas formações continuadas. 
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hoje tem o hábito de colocar a rotina diária no quadro – era uma sugestão da FRM – como 

forma de facilitar o entendimento dos estudantes sobre como irá ocorrer as aulas. Dois 

professores falaram em “rotina” sem especificar as etapas. 

 A rotina diária e a sequência de aulas semanais/mensais eram apresentadas aos 

professores do Projeto Autonomia Carioca durante os módulos de formação continuada, ao 

longo do ano letivo. Eles recebiam um cronograma contendo informações como: o número de 

teleaulas a cada dia e sua respectiva disciplina, atividades de percurso livre, NOA83 e avaliações 

modulares. Segundo a PROF 2, “Tinha que respeitar esse cronograma e a gente recebia a visita 

de professores itinerantes, indo de escola em escola [...] para fazer a supervisão, para saber 

como estava o trabalho e, também, oferecer suportes”. 

 Os professores mencionaram algumas críticas a essa rotina. PROF 1, PROF 2 e PROF 

3 apontaram a pouca “liberdade” para o trabalho docente e uma maior cobrança dela no 

momento da parceria com a FRM. O PROF 4 disse que apesar de ter “liberdade” para realizar 

as atividades propostas na Metodologia Telessala, havia a orientação para a importância da sua 

realização diária.  

Então, a gente tinha uma preocupação muito grande em atender a todas 

aquelas solicitações e isso trazia um pouco de angústia, quando a gente não 

consegui dar conta daquilo, era uma loucura, tanto que minha grande 

dificuldade sempre foi com as equipes [...]porque o medo que a gente tinha é 

que tinha a visita, vai chegar a visita e eu não vou estar no padrão deles. Nesse 

ponto, na medida que a fundação foi se afastando um pouco mais, a gente 

ficou um pouco mais livre (PROF 2). 

 

Eu tinha liberdade para pular uma etapa da metodologia, inclusive muitos 

colegas faziam isso, nos encontros, nas trocas de experiências, eles diziam: 

“isso eu não fiz não”, “isso eu não faço” (risos). Então tinha essa liberdade. 

Mas tinha a orientação da importância de se fazer”. Eu não conseguia fazer 

todos os dias, em algumas semanas (PROF 4).  

 

                                                             
83 NOA, sigla que significa “Novas Oportunidades de Aprendizagem”. Dentro da Metodologia Telessala era o 

momento semelhante a recuperação paralela das turmas regulares, em que o professor reforçava alguns conteúdos 

em que os alunos tiveram maior dificuldade (FRM, 2010, 2012). 
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 A PROF 5 destacou a pouca praticidade de colocar no contexto de sala de aula a 

Metodologia Telessala como proposta pela FRM. 

Logo no início, eu sempre trazia uma dinâmica, uma brincadeira. Depois, eu 

passava o vídeo, se fosse interessante. Caso contrário, eu mesma dava a minha 

aula; fazíamos os exercícios, trabalhos em grupos (sem rótulos de 

socialização, síntese, coordenação, avaliação). Eles vendem um programa que 

não é assim, prático (PROF 5). 

 

 

 Outra crítica comum a todos os professores entrevistados foi em relação aos vídeos do 

Telecurso 2000, considerados defasados, inadequados para adolescente e geradores de 

desinteresse dos alunos pelo conteúdo diário das disciplinas84. De acordo com a PROF 1, “Tem 

disciplina da fundação que os vídeos são até bons vídeos, como de ciências. Porém, há 

disciplinas que deixam muito a desejar”. O PROF 4 disse [...] teleaulas, que era vídeos com 14, 

15 minutos, para gente curto, para eles, longo, muito longos e, dependendo da matéria eram 

muito antigos. Tinha máquina de escrever, a geladeira que era um modelo muito antigo para 

época e os alunos sempre repararam”. Já PROF 5 ressalta que “Os vídeos, alguns, eu não 

colocava os vídeos, dava aula. Eu colocava os vídeos e eles dormiam. Então, o que eu fazia, eu 

em casa eu assistia aos vídeos e eu chegava aqui e falava o resumo”. A PROF 9 reporta que a 

ideia do audiovisual era interessante, porém a defasagem dos vídeos prejudicava a atenção 

discente. 

 Diante dessas críticas, questionei os entrevistados sobre as estratégias e/ou dificuldades 

para desenvolver em suas salas de aula as dinâmicas da Metodologia Telessala, a partir do perfil 

de alunos apontado por cada um. Entre as estratégias apresentadas, estiveram: fazer resumos e 

trabalhar a responsabilidade; atividades de interação com os alunos visando à autonomia; 

atividade de meditação e uso de redes sociais; realização de jogos educativos; trabalhar 

                                                             
84 No estudo anterior, em que analisei a parceria público-privada do Projeto Autonomia Carioca entre 2010 e 2014, 

os professores entrevistados do projeto também mencionaram a dificuldade de trabalhar com os vídeos do 

Telecurso 2000, por serem vídeos com realidade distante da atual e defasados nos conteúdos de algumas disciplinas 

(ÁVILA, 2016). 
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conteúdos além do universo limitado dos estudantes; uso de grupos no WhatsApp; conversas 

reflexivas; registrar ideias e o que viam nos vídeos, a partir de um audiovisual que nem sempre 

funcionava. Destaco algumas falas: 

O que eu percebi foi que o universo deles era muito limitado. Então, eu ia 

trabalhando coisas, que iam além desse universo deles: casa/ escola/ bairro. 

Eu comecei a falar com eles sobre atualidades, eu incluo isso até hoje no meu 

planejamento. Falamos sobre educação financeira. Falamos sobre filosofia e , 

até para minha surpresa, a parte de filosofia, eles amam, se interessam muito. 

Porém, sempre tratando o tema e trazendo para os dias atuais, mostrando 

sempre exemplos atuais e eles adoram essa parte (PROF 1). 

 

GRUPO NO WHASAPP: A direção autorizando, a CRE autorizando, 

inclusive a autorização da imagem e voz, todos os alunos tiveram que ter, para 

poder fazer as fotos e vídeos e colocar no grupo dos pais. Isso repercutiu muito 

bem, tanto com os pais, como com os alunos como na relação entre eles. 

Melhorando a relação entre professor e aluno, aquela coisa do afeto. Não foi 

uma orientação da fundação (PROF 4). 

 

Eu trazia jogos que eu fazia na quadra, eu adaptava para sala e, as turmas 

gostam muito dessa parte. É mais interessante você aprender um determinado 

conteúdo, fazendo um jogo. Então, eu fiz muito isso no começo, eu trouxe 

técnicas que eu usava na quadra e adaptava na sala, joguinhos (PROF 8). 

 

Procurando mostrar para eles a importância de registar o que estavam vendo. 

Registrem o que vocês acharem de mais importante, porque eu vou pesquisar 

e eu vou perguntar após a aula, para que eles tivessem mais interesse. Alguns 

nem registravam, mas outros, rapidamente copiavam, escreviam e depois eu 

ia fazendo perguntas do audiovisual, porque funcionava bastante. Mas depois, 

a televisão não funcionava mais e são situações que complicam (PROF 9). 

 

  

Em relação às dificuldades, além da inadequação e defasagem dos vídeos do Telecurso 

2000 e, algumas vezes, do material impresso, o uso diário do trabalho em equipe e o memorial 

foram outras apontadas pelos docentes, durante o período da parceria com a FRM. O PROF 3 

ainda relatou a dificuldade dos alunos em entenderem todas as dinâmicas propostas. Nesses 

posicionamentos, entendo a “atuação” docente, no sentido de conciliar as impossibilidades do 

cotidiano em sala de aula e as dinâmicas sugeridas pela Metodologia Telessala: 

 

Colocar a metodologia em prática é muito difícil [...] você explica a 

metodologia para os alunos, mas na prática você não consegue fazer a 

metodologia acontecer de fato como ela deveria ser, por conta de todos os 

problemas. Não é por não conhecer a metodologia ou não conhecer como 

trabalhar com ela, mas não saber adequá-la ao espaço de aula, ao número de 
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alunos e de mesas e cadeiras e para trabalhar com essa dinâmica devia ter a 

metade de alunos que nós temos (PROF 3). 

 

De repente na questão de me adequar a metodologia e também fazendo alguns 

ajustes para que a coisa funcionasse, porque, às vezes, o que funcionava para 

uma turma não funcionava para outra turma, porque educação é aquele 

processo dinâmico. Então, a dificuldade era isso mesmo, me ajustar a 

metodologia e, às vezes, a questão da falta de material em alguns momentos, 

a falta de xerox (PROF 5). 

 

 

 Partindo das críticas expostas pelos docentes entrevistados, é possível entender que nem 

sempre os materiais e dinâmicas trazidos para o contexto da prática (BALL, 1994) atendiam as 

demandas de docentes e de discentes. Nesse caso, observo a atuação docente no sentido de 

conciliar as impossibilidades no seu cotidiano de sala de aula com as rotinas estabelecidas pela 

Metodologia Telessala. Conforme apresentei no Quadro 9 da seção 385, os gastos com a parceria 

entre FRM e SME/RJ eram elevados. Os contratos tinham valores aproximados de três, dois 

milhões de reais, além das despesas com a compra de livros e organização de formações 

docentes, expostas nos Quadros 10, 11, 12, 13 e 1486 da mesma seção. Assim, apesar dos altos 

valores empenhados oficialmente, no sentido de contemplar as acelerações de estudos com a 

Metodologia Telessala, nas falas analisadas, compreendi uma falta de ligação entre contexto 

escolar docente/discente com dinâmicas da proposta metodológica da FRM. 

 Nesse ponto da análise, novamente, me reportou às considerações críticas de Peroni e 

Scheibe (2017, p.388), ao destacarem o avanço nos processos de privatização na educação 

brasileira e de como os conteúdos e metodologias prontas podem provocar efeitos na atividade 

docente. Segundo as autoras, “são inúmeros os sistemas públicos que compram seus programas 

de ensino de institutos como Unibanco e Ayrton Senna, cuja ênfase tem foco nos resultados”. 

Desse modo, as afirmações sobre metodologias e conteúdos prontos mencionadas pelas autoras, 

dialogaram com a realidade dos materiais (vídeos) e metodologias (trabalho em equipes, 

                                                             
85 Na análise documental, o Quadro 9 foi apresentado na seção 3.2, a qual tratou sobre os documentos referentes à 

administração do ex-prefeito Eduardo Paes no período de 2012 e 2013 (p.118). 
86 Esses quadros são referentes aos valores gastos com materiais e formações em projetos de aceleração de estudos 

no segundo segmento no período de 2012 até 2016, itens 3.2 e 3.3 da seção 3. 
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memorial) disponibilizados aos docentes do Projeto Autonomia Carioca, os quais embora 

tenham provocado grandes despesas da SME/RJ, geram as críticas dos professores. 

Após analisar os trechos das entrevistas referentes ao momento do Projeto Autonomia 

Carioca, selecionei informações da atuação docente, após o fim da parceria com a FRM no ano 

de 2015, quando a SME/RJ começou a usar material produzido pela própria secretaria. Entre 

os professores entrevistados, um ponto em comum esteve em ter uma maior “liberdade” para 

planejar as dinâmicas diárias em sala de aula. Rotinas como memorial e trabalho em equipe 

eram sugeridas, contudo, sem necessidade de realização todos os dias ou seguir um cronograma 

pré-estabelecido, como na época do Projeto Autonomia Carioca. Os professores consideram 

essa “liberdade” um fator positivo após a saída da FRM, pois poderiam relacionar proposta 

pedagógica ao perfil do seu aluno, facilitando o trabalho diário. 

A orientação da secretaria era continuar com aquela dinâmica que a fundação 

havia orientado. Só que ao sair a fundação, nós professores nos sentimos mais 

à vontade de adaptar, já que a cobrança não seria tão rigorosa. Adaptar ao 

perfil da nossa turma (PROF 1). 

 

Para mim foi bom, pois eu fiquei mais à vontade. Mais livre, porque eu faço 

do jeito que eu acho que deve ser e aí eu continuo fazendo essas atividades 

que eu já estava acostumada. O pior, as itinerantes, nem elas sabem o que é o 

projeto (PROF 2). 

 

Eu prefiro trabalhar como eu trabalho hoje, mesmo nós como professores 

somos soberanos na nossa sala de aula, eu sentia aquele vínculo: a gente tem 

que seguir aquelas etapas. Depois que a fundação saiu, eu não senti mais tanto 

aquela obrigação. Eu me sentia sempre na obrigação de estar sempre 

mudando. Foi bom, pois hoje em dia eu uso muita coisa que eu pesquisei 

(PROF 8). 

 

 

 Ao detalharem suas rotinas após 2015, os docentes apresentaram propostas diferentes, 

convergindo em alguns pontos. Entretanto, observei que todos usaram seus saberes 

experienciais (TARDIF, 2003), advindos do Projeto Autonomia Carioca, como estratégia 

inicial, para o trabalho com seus alunos em sala de aula nesse momento de mais liberdade 

metodológica. Além disso, alguns professores (PROF 6 e PROF 7) disseram que as orientações 
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da SME/RJ eram fundamentadas nas dinâmicas da Metodologia Telessala, dialogando com 

alguns documentos da SME/RJ analisados na seção 3 (MULTIRIO, 2016a, 2016b).  

 Contudo, PROF 2, PROF 4, PROF 5 e PROF 6 relataram que com o fim da parceria 

com a FRM, o “amparo” aos professores diminuiu, com poucas orientações aos docentes.  O 

PROF 4 disse: “A liberdade parece que aumentou, vou usar essa palavra. Só isso que aumentou, 

todo o resto eu vi que diminuiu [...] Usa a metodologia se quiser, se não quiser usa outra”. A 

PROF 6 acrescenta: “Eles mantiveram a mesma metodologia da fundação [...] Eu que já era 

antiga, eu sabia toda a metodologia e as pessoas que estavam entrando novas? Vamos manter a 

metodologia da fundação sem a pessoas saberem o que era a metodologia da fundação? Meio 

confuso isso”. 

 Em relação ao material apostilado produzido pela SME/RJ, foram relatadas positividade 

como: ser multidisciplinar; ter um conteúdo mais resumido, originando mais tempo o estudante 

fazer sua própria produção e ser protagonista da aprendizagem; mais atualizado e acompanhado 

de tutorial. Porém, também apareceram críticas como: a demora para recebimento nas escolas; 

alguns textos não eram focados para os adolescentes; as apostilas do regular tinham melhor 

qualidade; a real discussão com os docentes sobre sua elaboração e seus conteúdos, visto a 

posição oficial da SME/RJ de que ele foi feito por docentes experientes no projeto – conforme 

apresentei na análise documental87. 

 Diante de todos os trechos das entrevistas analisados e das considerações teóricas 

apresentadas nesse item, exponho duas conclusões sobre o contexto da prática dos docentes 

entrevistados, à luz da Teria de Atuação da Política (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016) e os 

estudos de Ball (1994, 2007, 2014) sobre a trajetória das políticas e o Edu-Business no contexto 

educacional. A primeira conclusão está relacionada ao período do uso da Metodologia Telessala 

                                                             
87 Convidado em 2019 a participar de reuniões sobre a elaboração das apostilas da SME/RJ, para o projeto de 

aceleração, o PROF 4 disse que o material apostilado atual não contempla mais os conteúdos de História e de 

Geografia e o conceito bimestral do aluno é global, sem especificar a nota em cada disciplina. 
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no Projeto Autonomia Carioca, entendendo os professores como “tradutores” das políticas. 

Nesse momento, compreendo que a “tradução” no contexto da prática das escolas dos 

professores entrevistados esteve limitada à rotina pré-estabelecida na parceria entre SME/RJ e 

FRM. Embora os docentes fizessem estratégias para ultrapassarem as dificuldades com seus 

alunos, esses direcionamentos estavam condicionados a um cronograma com dinâmicas diárias. 

Foram “artefatos” (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016) diversos, como mediação e resumos 

dos conteúdos, mas que visavam ao atendimento das atividades sugeridas pela Metodologia 

Telessala, as quais apesar de serem colocadas sem a conotação de obrigatórias, tinham suas 

realizações observadas em visitas feitas as escolas por parte de itinerantes da SME/RJ e de 

representantes da FRM.  

Nesse ponto, entendo uma proximidade com o conceito de performatividade – uma das 

tecnologias políticas no cenário de reformas estatais – apresentado por Ball (2005, 2007, 2014) 

em sua análise sobre o contexto neoliberal contemporâneo. Segundo o autor, “os professores 

são transformados em produtores/ fornecedores, empresários da educação e administradores e 

ficam sujeitos à avaliação e análise periódicas e a comparações de desempenho” (BALL, 2005, 

p.546). Nesse contexto, “a performatividade é uma cultura e um modo de regulação” (BALL, 

2007, p.27) e ainda “a performatividade é um mecanismo-chave de gestão neoliberal”, onde o 

processo de ensino-aprendizagem é transformado “em produtos calculáveis”, interferindo nas 

relações de trabalho escolar. (BALL, 2014). 

Principalmente durante o Projeto Autonomia Carioca, os professores entrevistados 

mencionaram que suas práticas diárias eram, de algum modo, avaliadas em determinados 

momentos do ano letivo, ou por itinerantes ou por representantes da FRM, mesmo que as visitas 

não tivessem um caráter de mensurar o trabalho realizado. Além disso, o cronograma pré-

estabelecido também apontou para um caminho metodológico diário de metas a serem 

alcançadas pelos docentes, como forma de conseguirem atingir ao final do ano letivo todas as 
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teleaulas propostas na Metodologia Telessala. Alguns desses procedimentos causaram receio, 

por exemplo, no PROF 2 e na PROF 4. Observo essas visitas e cronogramas próximo a um 

ambiente performático com metas e objetivos a serem alcançados nas dinâmicas propostas, 

havendo uma maior “liberdade” a partir do ano de 2016, quando não houve referências a esses 

cronogramas anuais por parte dos docentes entrevistados. De certo modo, o trabalho docente 

foi mensurado e avaliado em um contexto neoliberal, onde as acelerações de estudos inseridas 

no Programa de Reforço Escolar deveriam contribuir para o “salto de qualidade da educação 

carioca”88, elevando índices qualificadores de rede e corrigir fluxo, conforme apresentei na 

análise documental da seção 3. 

Assim, durante a parceria com a FRM, na aceleração de estudos para alunos do 6º ao 8º 

ano, o trabalho dos docentes entrevistados aconteceu no que chamarei de uma “caixa 

metodológica limitadora” de suas atuações. Essa “caixa” tornou o processo de tradução para o 

contexto de suas práticas condicionado aos materiais e às dinâmicas semanais, os quais nem 

sempre atendiam as necessidades do perfil discente de suas turmas e a sua formação como 

docente. Essas considerações dialogam com as críticas de Ball (2014) e Peroni (2012, 2015) 

sobre os Edu-Business e suas consequências para o trabalho docente. No contexto da produção 

(BALL, 1994), a parceria SME/RJ e FRM foi exposta como positiva nos documentos oficiais, 

atendendo aos interesses de uma governança em rede e a algumas orientações do BM – 

conforme analisei nos aspectos teóricos e políticos das acelerações de estudos no subitem 1.3.1 

da seção 1 e no primeiro bloco temático da análise documental dos itens 3.2 e 3.3 da seção 3.  

Contudo, no contexto das práticas pesquisadas, entendo que essa parceria limitou e dificultou a 

atuação docente em razão de uma sequência metodológica, que não foi desenvolvida 

especificamente para as necessidades e demandas de discentes e docentes da rede de ensino 

pública carioca.  

                                                             
88 O discurso da SME/RJ sobre as contribuições do Programa de Reforço Escolar para o “salto de qualidade” na 

educação carioca, foram apresentadas no subitem 1.3.1 da seção entre as páginas 41 e 44. 
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A segunda conclusão está ligada ao momento em que teve fim a parceria da secretaria 

com a FRM, ou seja, a partir do ano de 2016. Nesse caso, novamente, compreendendo que os 

professores foram “tradutores” dessa política, a partir da “liberdade” de atuação mencionada 

pelos docentes entrevistados, a qual abriu a “caixa metodológica limitadora”, existente no 

período da Metodologia Telessala. Contudo, a liberdade deve ser observada por duas vertentes. 

Na primeira vertente, ela cotejou mais as lacunas no Programa de Reforço Escolar, do que uma 

possibilidade de ouvir o discurso docente, no momento da elaboração da nova proposta 

metodológica para essas classes diferenciadas. Direcionamento que considero sem positividade 

ao trabalho docente, pois aponta para pouca participação no contexto da produção (BALL, 

1994) dos professores de aceleração de estudos. Embora, oficialmente, os materiais das 

acelerações fossem apresentados como elaboração de docentes veteranos, havia lacunas, 

principalmente, na formação continuada e no acompanhamento de apoio da SME/RJ. Neste 

faltavam novas dinâmicas e sugestões de novos materiais. Segundo destacou a PROF 6, com a 

saída da FRM: “A gente se sentiu um pouco órfão, não tínhamos pessoas para ajudar em coisas 

assim mais diferentes, a questão da itinerância começou a diminuir [...] Coisa que agora é como 

se fosse ver só se estou trabalhando, só isso”. O PROF 4 disse que continuou no projeto por ser 

veterano e já sabia o “Pulo do Gato” para suprir as lacunas das formações. Assim, ocorreu o 

binômio: liberdade de atuação/ pouca orientação e acompanhamento da SME/RJ novamente, 

apontando para um distanciamento do discurso docente na produção da política de aceleração 

de estudos da SME/RJ. 

Por outro lado, em uma segunda vertente, pela positividade apresentada pelos docentes, 

essa liberdade demonstrou que sem os pacotes educacionais dos parceiros privados, o professor 

consegue atuar fora uma “caixa metodológica limitadora”, possibilitando uma tradução da 

política de forma mais ampla e capaz de atender necessidades e demandas docentes e discentes.  

Mais uma vez, estabeleço um diálogo com as considerações de Ball (2014) e Peroni (2012, 
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2015) sobre os negócios educacionais e suas consequências para o trabalho docente. Assim, 

interligando a primeira vertente a segunda vertente, concluo que a saída do parceiro privado 

proporcionou uma autonomia docente para decidir as dinâmicas de sala – apesar de ainda não 

ser a autonomia mencionada por Contreras (2002) – em suas classes de aceleração de estudos, 

evidenciando processos de tradução específico em cada escola pesquisada. Entretanto, a 

redução no acompanhamento e formação dentro Programa de Reforço Escolar foram impasses 

colocados no contexto da prática dos docentes entrevistados, os quais só tiveram seus efeitos 

minimizados por serem professores veteranos. 

Nas considerações e conclusões apresentadas nesse item, evidencio os primeiros efeitos 

da aceleração de estudos advinda da parceria SME/RJ e FRM, para o trabalho dos docentes 

entrevistados. Esses professores iniciaram sua atuação na aceleração de estudos sem conhecer 

esse dispositivo da LDB. Contudo, seja no momento da “caixa metodológica limitadora”, 

proporcionada pela Metodologia Telessala, seja quando eles puderam pensar com maior 

liberdade na rotina diária com suas turmas, cada um dos entrevistados se mostrou um “tradutor” 

(BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016) da política no seu contexto escolar, ao mesmo tempo, 

modificando seu modo de atuar para adequar a metodologia aos alunos envolvidos. Nos 

próximos dois itens dessa seção, ao analisar a formação, profissionalidade docente e alguns 

efeitos de primeira e segunda ordem da aceleração de estudos para esses docentes, essas 

considerações e conclusões vão contribuir na análise da trajetória da política de aceleração de 

estudos envolvendo um parceiro privado na visão de docente.  
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4.4 FORMAÇÃO E PROFISSIONALIDADE DOCENTE EM ACELERAÇÃO DE 

ESTUDOS  

 

 Neste item, apresento a segunda parte da análise de conteúdo temática, com trechos das 

entrevistas em que analisei a formação pedagógica dos docentes – durante e após o Projeto 

Autonomia Carioca – e os efeitos destas na observação da profissionalidade em docência de 

aceleração de estudos, realizada por uma parceria público-privada até 2015. Nessa segunda 

parte analítica, priorizei as unidades de análise dos temas “Professores de Aceleração de 

Estudos e Metodologia Telessala” e “Professores de Aceleração de Estudos e Metodologia da 

SME/RJ” e subtema “Formação Docente”. Em relação ao conceito de profissionalidade 

docente, considerei os “Descritores” propostos por Roldão (2005, 2007) – especificidade da 

função, saber específico, poder de decisão e pertença a um grupo – e as “Dimensões” apontadas 

por Contreras (2002) – obrigação moral, compromisso com a comunidade e competência 

profissional.  

 Inicialmente, é relevante destacar que todos os docentes entrevistados tiveram 

experiências com turmas regulares89 na rede pública de ensino municipal, antes de lecionarem 

em aceleração de estudos. No momento das entrevistas, eles também possuíam um longo 

período lecionando no Programa de Reforço Escolar da SME/RJ – conforme apontei no Quadro 

15 sobre a “cultura profissional”. Além disso, sete professores disseram que trabalham ou já 

trabalharam na rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro ou já lecionaram na rede 

particular. Apenas a PROF 7 e a PROF 9, relataram que a única experiência além do magistério 

municipal era em academia e clubes, as duas professoras de educação física. 

 Diante disso, perguntei sobre as diferenças e/ou semelhanças entre uma turma regular e 

uma turma de aceleração de estudos. PROF 1, PROF 3, PROF 4 e PROF 9 disseram que, entre 

                                                             
89 Turma regular: denominação usada para as classes da escola em que os alunos estão na faixa etária recomendada 

para determinada série, oficialmente, não necessitando os alunos de nenhuma metodologia diferenciada. 
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essas classes, a principal diferença era o maior tempo com os alunos durante uma semana. Por 

ficarem aproximadamente 4:30h, às 2af, 3af, 5af e 6af, com os alunos, esses professores 

mencionaram que observavam e compreendiam mais as deficiências e necessidades dos 

estudantes, auxiliando melhor no desenvolvimento de seus processos de aprendizagem90. Essa 

situação não acontecia com uma turma regular, com um tempo médio de cada aula de 50 

minutos. A PROF 9 também destacou a semelhança dessas turmas com as de primeiro 

segmento, aproximando a fala do conceito de professor polivalente:  

O que acontece com professor PI é que você trabalha com seus 50 minutos de 

aula, acabou e sai. O profissional que trabalha com projeto tem quatro horas e 

meia. Hoje em dia, durante esse tempo, eu repito em qualquer oportunidade, 

que cada professor deveria pegar uma turma de projeto, seja qual for para que 

ele possa ter noção da dificuldade que as professoras do primeiro segmento 

têm, qual é a dificuldade que elas têm em relação a como lidar com esses 

alunos, o dia a dia delas (PROF 9).  

 

A PROF 2 e o PROF 5 narraram outras diferenças relacionados ao conteúdo e à 

proximidade com os estudantes, o que, nesse último caso, seria uma positividade da 

Metodologia Telessala: 

A Metodologia Telessala é maravilhosa, toda a escola devia ser assim. Esse 

seria um caminho de resgate da educação para eles, mas para ela funcionar no 

regular eram necessários alguns ajustes [...]. Essa proximidade, essa relação 

que eles ficam com a gente. Mesmo com essa metodologia se não tiver esse 

elemento do professor para fazer, esse professor único que cria aquele laço, 

nem assim vai funcionar (PROF 2).  

 

As turmas com a fundação tinham um conteúdo bem mais pesado. Eles saíam 

mais preparados para o ensino médio, do que uma turma regular, porque eu 

sabia de onde eu parei, de onde eu ia continuar, sabia uma sequência. Já no 

regular, às vezes, o professor não aguentava com o aluno, botava ele para fora 

de sala, então, eles viam com falta, falta de conteúdos mesmo (PROF 5). 

 

 

 Respondendo à questão em relação aos alunos, a PROF 6 disse que os estudantes de 

aceleração de estudos ficam um “pouco perdidos” no início do ano letivo, em razão da 

                                                             
90 Nessas questões, em diálogo com Silva (2009), entendo o distanciamento do conceito de qualidade de viés 

numérico e gerencial – relacionado pela SME/RJ ao Programa de Reforço Escolar, conforme documentos 

analisados na seção 3 – por parte dos docentes e uma aproximação deles ao conceito de qualidade social. 
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metodologia, porém, aos poucos, vão se adaptando; para a  PROF 7, a rotina e estrutura do 

projeto, levam o aluno de projeto a ter melhor comportamento comparado com os do regular; o 

PROF 4 destaca que todos estão fora da faixa etária na turma de projeto, com lacunas nos 

conhecimentos básicos, mas em relação ao comportamento, não vislumbra grandes diferenças 

entre o aluno de aceleração de estudos e os da turma regular. Nesse último ponto, a semelhança 

que também foi mencionada pela PROF 1: desinteresse e indisciplina. 

 Partindo dessas informações, busquei analisar se os saberes da formação profissional e 

os saberes experienciais (TARDIF, 2003) prévios de cada professor auxiliaram no trabalho em 

aceleração de estudos, a qual era uma experiência desconhecida pelos docentes, até sua inserção 

no Programa de Reforço Escolar, conforme mencionado no item anterior. Sete professoras 

concordaram que esses saberes contribuíram nas suas atividades diárias. PROF 7 mencionou 

que pela formação em educação física ser voltada para um professor de “mente mais aberta”, 

facilitou o trabalho com turmas de projeto; a PROF 8, também atuante em educação física, 

destacou a experiências com atividades lúdicas na sua disciplina. Apresento algumas falas: 

Auxiliaram muito sim. Então vamos lá, eu comecei na rede particular e rede 

particular, nós sabemos que temos que trabalhar aquele conteúdo, naquele 

determinado momento, chova ou faça sol. Então, no particular, tem essa 

questão de você ter que se planejar. Na questão da formação, eu tive bons 

professores na questão de psicologia da educação, sociologia da educação... 

então tudo isso, nesse momento, está me ajudando muito (PROF 1). 

 

Contribuíram. Trabalhar com língua estrangeira, você trabalha com texto, 

trabalha com imagem, trabalha com a oralidade e isso é muito importante no 

projeto. Você tentar passar para o aluno de maneira mais simples, para que ele 

possa entender o conteúdo e trabalhar de forma mais lúdica, sempre trazendo 

para um tipo de atividade sobre forma de construção, produção de texto, 

construção. Eu acho que é isso que facilita o aprendizado deles. Não ficar só 

na questão da teoria (PROF 3). 

 

Auxiliaram, o sócio emocional de Vygotsky, as fases de desenvolvimento do 

Piaget, as ações de desenvolvimento de Emília Ferreiro, Paulo Freire com o 

método de partir da realidade da pessoa, mas voltado para o adulto. Mas serve 

também para os jovens e para as crianças e isso já deu um suporte (PROF 4). 

 

Ajudou sim. Como tenho uma formação, que eu fiz formação de professores, 

mas eu nunca exerci para alunos menores, eu acho que me deu uma bagagem 

maior para trabalhar com eles. Essa questão de englobar todas as matérias isso 

me ajudou sim (PROF 6).  
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Duas professoras disseram que os saberes formação profissional não auxiliaram nas suas 

práticas diárias em aceleração de estudos: a PROF 2  mencionou a falta de relação entre a teoria 

na universidade e a prática nas escolas, o que vai em sentido contrário ao preceituado na LDB,  

ao dispor sobre os fundamentos da formação docente, os quais deveriam associar a teoria e a 

prática (BRASIL, 1996); a PROF 5 ressalta a falta de conhecimento em matérias fora de sua 

formação, visto que no projeto de aceleração de estudos, os docentes deviam lecionar todas as 

disciplinas:  

Eu não tenho muito a acrescentar, pois eu só fiz a graduação e depois entrei 

no mercado de trabalho e fiquei só trabalhando. Na verdade, eu posso até dizer 

não só em relação ao projeto, como em relação ao todo. É muito diferente o 

que você tem na graduação, a cabeça com que você sai de lá e o que você 

encontra na realidade nas escolas, porque quando você está na universidade, 

você discute ideias, você discute autores, você discute teoria, tudo muito... 

uma coisa que está pairando e quando você chega na escola, você se defronta 

com um livro didático e um conteúdo programático que você nem trabalhou, 

pois, as pessoas acham que a gente vai para faculdade estudar todos aqueles 

temas que a gente virá para dar aulas (PROF 2).  

 

Em primeiro lugar, eu tive que realmente pedir ajuda aos meus amigos [...] 

não, assim, porque, qual o linguajar adequado para usar naquela disciplina? 

Porque na minha matéria eu já estou catedrática, mas das outras disciplinas, o 

que seria bom? [...] então, eu estou seguidora de alguns professores de 

ciências, de história, que eu amo a aula deles e eu assisto a aula deles e 

reproduzo aqui na sala (PROF 5).  

 

 

 Diante dessas respostas, analisei os trechos das entrevistas referentes às contribuições 

das formações iniciais e continuadas do Projeto Autonomia Carioca, na construção dos saberes 

de formação profissional e dos saberes experienciais (TARDIF, 2003). Um ponto de contato 

entre todas as respostas foi em relação ao tempo de duração e a frequência dessas formações. 

Em regra, elas aconteciam no início de cada módulo do Projeto Autonomia Carioca, envolvendo 

professores veteranos e novatos91. Todas os docentes disseram que durante os primeiros anos 

                                                             
91 Professores Veteranos eram docentes atuantes no Projeto Autonomia Carioca por mais de 2 anos; os novatos, 

atuantes por menos de 2 anos. As formações para os veteranos eram mais sintéticas, focadas em trocar de 

experiências e reforço de algumas rotinas da Metodologia Telessala; a dos novatos, com mais carga horária e 

voltadas para apresentação da Metodologia. 
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de projeto, as formações por módulos eram mais completas e chegavam a acontecer ao longo 

de uma semana, período da manhã e da tarde, com direito à alimentação e ao recebimento de 

diversos materiais – pedagógicos e outros como camisetas, bolsas, estojos, caneta e bloco de 

anotações92. 

 Porém, durante a segunda administração do ex-prefeito Eduardo Paes, o tempo de 

duração e os materiais diminuíram, como bem resumiu o PROF 4: “No começo, a FRM tinha 

material, livro, tantos livros da fundação como livros paradidáticos [...] Várias formações ao 

longo do ano. Contudo, conforme nós fomos nos aproximando perto do fim da parceria, foi 

diminuindo esse suporte”. Entretanto, independentemente da carga horária, algumas docentes 

destacaram a importância dessas formações continuadas. Nesse sentido, destaco duas falas: 

Eu gostava. Tinha uma atividade ou outra que eu, às vezes, achava que não 

cabia naquele momento. Mas coisas assim muito rara. Na maioria das vezes, 

eu gostava. Era produtivo [...]Era muito interessante, muito enriquecedora, 

pois você tinha contato com professores de diversas áreas aqui da cidade. 

Então, a gente trocar muito experiência, era enriquecedor (PROF 1). 

 

Para mim, para quem iniciou no projeto, a primeira formação foi muito boa, 

porque foi bem completa. Nós passávamos o dia todo lá recebendo 

informações. Enfim, eu achei válido, achei mesmo, a primeira formação, foi 

fundamental, foi completo [...]. Depois foi diminuindo. Já não era uma semana 

inteira, já era só uma manhã, duas manhãs (PROF 8).  

 

 Algumas docentes disseram que eram momentos para entender as dinâmicas da 

Metodologia Telessala, as quais focavam no trabalho com as equipes. Mas, novamente, houve 

referências aos materiais defasados, como na fala da PROF 9: 

A capacitação que o projeto ofereceu foi extremamente importante para 

direcionar o caminho. Obvio que o material era defasado, as pessoas que 

acompanhavam há mais tempo. A gente seguia, tinha o audiovisual que 

ajudava bastante na execução das tarefas e dos exercícios e facilitou muito e 

da mesma forma de como você organizar essa aula (PROF 9). 

 

 

 Outros professores fizeram menções específicas às reuniões de quartas-feiras, como o 

PROF 3, classificando-as como “encontros de formação continuada”; a PROF 6 mencionou que 

                                                             
92 Ver ANEXO B. 
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quando elas aconteciam na própria escola, essas reuniões eram produtivas, pela troca de 

experiências e materiais com outros professores do projeto na escola. Quando aconteciam fora 

da unidade escolar, a produtividade era menor; a PROF 1 não as considerava tão eficientes, 

quanto as formações da FRM. 

 Em seguida, analisei informações sobre as formações inicial e continuadas após 2015, 

quando ocorreu o fim da parceria com a FRM.  Todos os entrevistados sinalizaram pouca ou 

nenhuma positividade no processo de formação docente ao longo do ano letivo, depois da saída 

da FRM.  A PROF 2, a PROF 6 e a PROF 8 disseram que não havia mais uma real formação 

para os projetos, originando dificuldades, por exemplo, na atuação dos professores novatos no 

Programa de Reforço Escolar da SME/RJ. Nesse sentido, além da diminuição do tempo das 

formações, as outras questões apontadas foram: pessoas sem vivência em acelerações de 

estudos, ministrando as formações e atuando nos momentos de acompanhamento da SME/RJ 

às turmas de projeto; os materiais disponibilizados não eram suficientes para contribuir na 

capacitação docente; nos encontros, os conteúdos apresentados não atendiam as demandas de 

docentes e discentes; na verdade, as formações aconteceriam nas reuniões das quartas-feiras, 

em forma de troca de experiências. 

 Nesse item, os últimos trechos das entrevistas analisados foram os relacionados à visão 

dos entrevistados sobre a mediação pedagógica, no momento do Projeto Autonomia Carioca. 

Alguns professores se consideraram mediadores, por questões como o uso do audiovisual e do 

conhecimento ser construído interagindo estudantes e professor. Foi o caso dos PROF 1, PROF 

3, PROF 8, PROF 9 e a PROF 6 que falou: “Eu tentava realmente mediar aqueles conteúdos 

daquela forma que eles propunham e tentava buscar coisas relacionadas à realidade dos alunos”. 

Outros docentes não compreendiam seu trabalho como mediação, naquele momento, como o 

PROF 2, PROF 7 e PROF 5, que disse: “Eu me via sempre como professora, afinal, eu tenho 
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que ensinar e eu tenho de levar aquele conteúdo de forma bem prática para meu aluno. Na 

verdade, eu não sou mediadora”.  

 Nesse mesmo tema, os PROF 2, PROF 3, PROF 4, PROF 8 e PROF 9 levantaram a 

questão do professor generalista e do professor especialista, na perspectiva da observação de 

positividades desse perfil docente para um projeto de aceleração de estudos. Recordando que 

após a saída da FRM, ao se referir em documentos oficiais aos professores de projeto, a SME/RJ 

utilizou o termo “Professor Generalista” num direcionamento positivo, deixando de usar a 

denominação “Mediador Pedagógico”, para essa docência na rede pública de ensino municipal. 

Destaco as falas da PROF 2 e do PROF 3, pois apontam um entendimento de que em projetos 

de aceleração de estudos, a atuação generalista – próxima de uma docência polivalente do 

primeiro segmento (LIMA, 2007) – poderia atender mais satisfatoriamente as demandas dos 

alunos em atraso escolar93: 

Aí você vai alegar, você tem perda de um professor especialista. Talvez, você 

possa ter um meio do caminho. Um professor mais para história e geografia, 

um mais para matemática, alguma coisa assim que ficasse meio do caminho. 

Apesar de que, eu acho que o “q” do negócio é a relação professor / aluno, o 

diferencial (PROF 2). 

 

Porque, afinal de contas, a pergunta que não cala nunca é: Para que servem 

tantos conteúdos? Para que serve os especialistas? Para dar uma aula 

extremamente significativa dentro dos seus conteúdos. Mas eles estão 

realmente conseguindo fazer isso no regular? Como não dizer que o projeto é 

um espaço de sucesso, se professores, que nem especialistas são, conseguem 

dar aulas mais dinâmicas e mais significativas do que os especialistas? (PROF 

3). 

  

  A partir das análises dos trechos das entrevistas desse item, apresento três conclusões 

sobre o contexto da prática dos professores entrevistados nesse estudo, nas quais dialoguei com 

os estudos de Tardif (2003), Roldão (2005, 2007) e Contreras (2002), relacionados aos saberes 

profissionais e a profissionalidade docente. A primeira conclusão é que no início do Projeto 

Autonomia Carioca, as formações docentes eram satisfatórias para os professores, 

                                                             
93 Posicionamento que nos leva a refletir sobre a influência de fatores  
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principalmente, pelo tempo de duração e os materiais concedidos. Porém, ao longo da trajetória 

desse projeto de aceleração de estudos no contexto da prática, essas formações passaram a não 

atender as demandas docentes pela pouca frequência. Desse modo, compreendo que os 

conhecimentos teóricos e as informações, passados nas formações docentes pela SME/RJ aos 

entrevistados em relação à aceleração de estudos, ficaram centrados no início da parceria da 

SME/RJ com a FRM. A partir de 2015, ano final dessa associação, as atuações docentes em 

sala de aula foram fundamentadas em suas vivências com os estudantes. Assim, seus saberes 

experienciais (TARDIF, 2003) advindos de suas vivências no Programa de Reforço Escolar, 

levaram aos seus saberes profissionais em aceleração de estudos – ver94 Quadro 15.  

Ao relacionar essa conclusão sobre formação docente no Projeto Autonomia Carioca e 

a “liberdade” metodológica relatada pelos entrevistados sem o uso da Metodologia Telessala – 

conclusão apresentada no item 4.3 – retomo o diálogo com Roldão (2005, p. 111), quando ela 

trata da liberalidade do professor em sala de aula e a profissionalidade docente. Segundo a 

autora, em um campo de atuação, onde o professor nem sempre tem poder de decisão sobre o 

currículo que leciona, essa “liberdade aparente constitui-se antes como um fator de 

antiprofissionalidade, na medida em que justamente substitui a legitimidade do saber que 

fundamenta a ação e o controle sustentado do grupo profissional”.  

Assim, diante dessas considerações, é possível observar duas questões: 1) a falta de uma 

formação inicial – para os novatos no projeto – e continuada – para os veteranos no projeto; 2) 

uma “liberdade metodológica” proporcionada por lacunas na assistência docente, após a saída 

da FRM do Programa de Reforço Escolar, o que foi positivo, segundo os próprios entrevistados, 

pois saíram da “caixa metodológica limitadora”.  Porém, entendo que essas duas questões 

reforçam a falta de uma formação específica para projetos de aceleração de estudos na rede 

pública carioca, eficiente para capacitar os docentes, inicialmente especialistas, em docentes 

                                                             
94 No Quadro 15, apresentei o tempo de atuação docente no magistério público municipal do Rio de Janeiro e de 

atuação no Programa de Reforço Escolar. 
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com perfil polivalente, semelhante aos professores do primeiro segmento – considerado 

importante por alguns entrevistados, a fim de atender alunos em atraso escolar e que não se 

enquadravam no perfil de turmas regulares. 

 Na segunda conclusão, analisei trechos das entrevistas à luz dos “descritores” de 

profissionalidade docente elencados por Roldão (2005) – saber específico, poder de decisão, 

especificidade da função e pertença a um grupo – procurando entender se era possível observar 

a profissionalidade docente em aceleração de estudos, no trabalho dos docentes entrevistados. 

Em relação a “especificidade da função e pertença a um grupo”, compreendi ser viável 

identificar com os atores estudados, pelos seguintes fatores:  esses professores possuíam uma 

formação inicial e continuada diferenciada de outros professores da rede, mesmo que não 

atendesse as totais necessidades formativas; lecionavam em apenas uma turma do projeto, 

diferentemente de outros docentes especialistas de sua escola; ao menos uma vez por mês, 

tinham uma reunião às quartas-feiras, em que geralmente trocavam experiências de sala de aula, 

com outros professores da mesma CRE. Resumidamente, os fatores apresentados 

proporcionavam uma identidade própria aos docentes, os quais estiveram interligados por meio 

de formações específicas e de reuniões mensais, mesmo que as atividades não contemplassem 

as suas demandas. 

 Contudo, quando relaciono esses trechos das entrevistas apresentados com os 

descritores “saber específico” e “poder de decisão”, entendo que o conceito de profissionalidade 

apresenta lacunas em relação às acelerações de estudos nos contextos pesquisados. Considerado 

o “elo mais fraco” por Roldão (2005), o saber específico ficou comprometido em razão dos 

impasses quanto às formações iniciais e continuadas dos docentes do projeto, de tempo e 

duração reduzidos, ficando esse momento formativo profissional dos professores veteranos 

fundamentado nos saberes experienciais (TARDIF, 2003). Em um projeto, no qual aos 

professores foi designado um perfil generalista de docência, embora eles fossem especialistas 
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de determinada disciplina, entendo que “o saber específico” só estaria assegurado com uma 

formação de carga horária maior, contemplando novos conteúdos disciplinares e troca de 

experiências ao longo do ano letivo. 

 Quanto ao “poder de decisão”, com os trechos das entrevistas analisados, compreendo 

também não ser possível sua observação, porque mesmo os docentes tendo mais liberdade 

metodológica, após a saída da FRM, a eles não foi concedido o poder de decidir, por exemplo, 

o melhor material a ser usado na realidade de suas classes. Além disso, o próprio uso do termo 

“professor generalista” da SME/RJ e a falta de uma ampla discussão sobre a adequação do 

material apostilado da secretaria e dos vídeos do Telecurso 2000, apontam para o pouco poder 

de decisão docente no contexto da produção das políticas (BALL, 1994), ficando esse poder 

“restrito” à sua sala de aula, se aproximando do que Roldão (2005) classifica como um fator de 

antiprofissionalidade.  

A terceira e última conclusão foi cotejar esses dados com as “dimensões de 

profissionalidade docente” apontadas por Contreras (2002):  compromisso com a comunidade, 

obrigação moral e competência profissional. Segundo Contreras (2002, p. 76-77), na obrigação 

moral, cada “professor está comprometido com todos os seus alunos e alunas em seu 

desenvolvimento como pessoa, mesmo sabendo que isso costuma causar tensões e dilemas[...]. 

O “compromisso com a comunidade” é entender que educar não se restringe ao “universo” de 

uma sala de aula e que o aluno está inserido em um contexto político-social capaz de interferir 

no seu cotidiano escolar.  

Assim, entendo a possibilidade de verificar essas duas dimensões apresentadas pelo 

autor, embora a pouca autonomia dos docentes para decidir o currículo nas acelerações de 

estudos, deixasse o “compromisso com a comunidade” deficitário. As razões para esse 

entendimento se fundamentam nos seguintes fatores: as turmas estiveram inseridas em todas as 

atividades escolares, seja com as outras classes regulares, seja em ações educativas extraclasse; 
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alguns professores apontaram que suas práticas eram voltadas para uma formação cidadã 

emancipatória e menos focada em conteúdo, como o PROF 1, PROF 3, PROF 8 e PROF 9; a 

referência ao contato com familiares, interagindo gestores, docentes e discente, como 

explicitamente destacou o PROF 4 e a PROF 9; o desenvolvimento de laços de afetividade do 

os estudantes como narrados pelas PROF 2, PROF 6 e PROF 7. 

 Porém, por causa das lacunas na formação inicial e continuada, apresentadas pelos 

docentes entrevistados, novamente, compreendo nesse ponto uma causa da impossibilidade de 

observar a profissionalidade docente, à luz das “dimensões” propostas por Contreras (2002). 

Segundo o autor, a dimensão da “competência profissional” consiste no professor ter 

habilidades técnicas e “alimente” esse conhecimento às suas experiências. Entendimento que é 

um ponto de contato com os conceitos de “saberes profissionais” e “saberes experienciais” de 

Tardif (2003), os quais, para esse último autor, compõem o processo de formação profissional 

docente em conjunto com outros saberes. Além disso, o “saber específico” identificado por 

Roldão (2002) também dialoga com a dimensão de “competência profissional”. Diante dessas 

considerações teóricas, compreendo que essa dimensão não é atendida na sua plenitude, pois os 

professores destacam a falta de formação inicial e continuada adequada, em função de pouco 

tempo e de materiais didáticos adequados, ficando o trabalho fundamentado mais nas suas 

vivências diárias com os alunos e menos focado em outros saberes como os advindos de uma 

formação específica para aceleração de estudos. 

 Em resumo, com os trechos das entrevistas analisados e considerando o contexto das 

práticas pesquisadas, concluo que na observação da profissionalidade docente em aceleração 

de estudos, haveria a necessidade de: turmas integradas com o ambiente escolar; inter-relações 

entre gestão, professores, alunos e responsáveis; conteúdos voltados para uma educação 

emancipatória; poder de decisão docente na escolha de metodologias e materiais didáticos. Mas, 

principalmente, uma formação docente regulamentada pela SME/RJ, fundamentada na LDB e 
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no PNE/2014, a qual contemplasse conhecimentos teóricos e trocas de experiências para 

aceleração de estudos, ao longo do ano letivo. Entretanto, as lacunas nessas formações, 

acrescidas da pouca autonomia docente provocaram efeitos para uso desse conceito em 

aceleração de estudos de forma plena, entre os professores entrevistados, apreendendo como 

fundamentos os descritores de Roldão (2005) e as dimensões de Contreras (2002). 

 

4.5 EFEITOS PEDAGÓGICOS, POLÍTICOS E INSTITUCIONAIS PARA O 

TRABALHO DOCENTE  

 

 Nesse item, apresento a terceira parte da análise de conteúdo temática, em que destaco 

algumas práticas em sala de aula dos docentes entrevistados e os efeitos pedagógicos, políticos 

e institucionais para sua atuação profissional na rede pública municipal da cidade do Rio de 

Janeiro. Nessa última parte analítica, destaco que os três temas da etapa de categorização da 

análise contribuíram para as considerações expostas. Nesse momento, dialoguei com as 

considerações de Ball (1994, 2007; BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016) sobre políticas 

educacionais e Teoria de Atuação da Política.  

Relacionado ao aspecto político, o primeiro efeito observado foi sobre a nova visão dos 

entrevistados de uma aceleração de estudos, após atuarem no Programa de Reforço Escolar, 

desde o início da década de 2010. Conforme abordei no item 4.3, inicialmente, havia um 

desconhecimento os professores sobre essa previsão da LDB, direcionada aos alunos em atraso 

escolar. Então, partindo de suas vivências nos projetos, que se estende até a atual administração 

municipal, questionei entendimento de uma aceleração de estudos naquele momento – a 

entrevista aconteceu no ano de 2019.  

Todas as respostas dos docentes apontaram para uma positividade, compreendendo-a 

como uma “oportunidade” para os estudantes com dificuldades de aprendizagem, problemas 
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comportamentais e com histórico de repetências, como bem destacaram a PROF 2, o PROF 3 

e a PROF 7. Esta última assinalou também que: “O bacana do projeto é isso: esse leque de 

possibilidades, que a gente tem para trabalhar e que os professores do regular não conhecem. 

Eu conheço e aplico de tarde na educação física”. O PROF 3 disse que os projetos são uma 

forma de não prejudicar as classes regulares e, ao mesmo tempo, observar melhor um perfil 

estudantil não atendido em suas necessidades pelas metodologias comuns na rede, como, por 

exemplo, o pouco tempo docente com cada turma no segundo segmento. Apresento outras falas 

nessa direção: 

A aceleração está sendo uma oportunidade de dar um ensino diferenciado a 

esses educandos, que chegam a nossa escola com realidades diferentes... e 

nessas realidades, a gente conhecendo a turma, nós vamos descobrindo. Então, 

eu acho extremamente válida a aceleração (PROF 1). 

 

O que tenho visto tanto nessas turmas de aceleração como nessas turmas do 

NAM, a gente pode desenvolver outras inteligências, além do QI, aquelas 

inteligências múltiplas, soco emocionais, com muito mais tempo estrutura, 

com muito mais tempo para isso, do que no dito ensino regular (PRO 4). 

 

Eu vejo que a prefeitura não se preocupa com esses alunos. São alunos 

repetentes, alunos com problemas psicológicos, neurológicos, que vem para 

minha sala, que eu sei que eles não têm condições nenhuma de seguir com o 

andar da turma. São aqueles alunos que ficaram jogados por aí e que agora eu 

preciso dar um jeito e não vou dar jeito (PROF 5). 

 

Aceleração é, na verdade, uma metodologia que consegue transformar alguns 

alunos, os quais da forma convencional, eles não conseguiriam aprender. Até 

porque, os professores não dariam tanta atenção, até porque a gente faz muita 

atividade integrada e quando é essa rotatividade de professor, isso acaba não 

ocorrendo. Você acaba praticamente com um professor, no máximo dois, três, 

essa integração ocorre de uma maneira melhor (PROF 6). 

 

 

 A PROF 8 sinalizou positividades, porém, relacionou a aceleração de estudos à correção 

de fluxo no segundo segmento: “Ainda vejo como correção de fluxo, mas não tanto, até porque 

eu estou pegando alunos quase na faixa etária certinha. Eu acho que eles estão pegando alunos, 

não sei se estou certa, com mais dificuldades e jogando para turma de projeto”. Essa docente 

ressaltou ainda que com o passar do tempo, o fluxo não foi corrigido e, na sua escola, ocorreu 

o aumento de turmas de projeto. Nessa mesma linha, a PROF 9 também mencionou esses dois 
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pontos: “Eu encaro a aceleração como um processo de crescimento, entendeu, cujo o aluno se 

tiver interesse, ele consegue ir em frente, ele vai avançar [...] Então, ele deixou passar, mas que 

serve de correção de fluxo, sim”.  

 Os posicionamentos docentes citados me reportaram ao diálogo com os estudos de Ball 

(1994, 2007, 2014) e seus colaboradores (BALL, MAGUIERE, BRAUN, 2016), sobre a 

trajetória de uma política educacional em diversos contextos e de como seus atores a 

interpretam e traduzem, de acordo com suas demandas econômicas, sociais e políticas. 

Conforme os documentos oficiais analisados da seção 3, durante o governo do ex-prefeito 

Eduardo Paes, a aceleração de estudos do segundo segmento esteve inserida em um contexto 

político-educacional voltado para a formação de Edu-Business, apontando para uma 

governança em rede. Os projetos de aceleração de estudos, como o Autonomia Carioca estavam 

relacionados, diretamente, à correção de fluxo e à elevação do IDEB. 

 Apesar desse cenário, no contexto da prática, essas perspectivas se transformaram de 

modo a entender as turmas do Projeto como uma forma de assegurar um trabalho diferenciado, 

para atender um perfil discente específico, que não seria possível no fluxo regular do segundo 

segmento. Embora o ambiente escolar nem sempre compreendesse positivamente a turma de 

projeto e mesmo com a tradução da política limitada nos momentos em que houve a parceria 

com a FRM, conforme apontei no item 4.3, observei nos relatos docentes uma perspectiva 

voltada para uma formação cidadã. Nesse ponto, em todas as entrevistas, entendo que cada 

docente atuou em uma perspectiva próxima às considerações freireanas sobre Pedagogia da 

Autonomia, na ideia de que “não há educação sem discência”, “ensinar não é transferir 

conhecimento” e “ensinar é uma especificidade humana” (FREIRE, 2009).  

Conforme apresentei no item 2.4, da seção 2, o conceito de educação emancipatória dos 

estudos de Paulo Freire foi usado como um dos fundamentos teóricos na elaboração da 

Metodologia Telessala, embora as reflexões desse autor não contemplem uma proposta, que 
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dialoga com um contexto mercadológico e privatista. Mesmo não sendo citado por nenhum dos 

professores entrevistados, é relevante também destacar que em 2010, nas primeiras formações 

continuadas, os professores receberam livros desse autor como o “Pedagogia da Autonomia”.  

Desse modo, retomando Ball (1994), observo um efeito de segunda ordem nesta visão 

dos projetos de aceleração de estudos para os docentes dessa pesquisa, a partir de seus saberes 

experienciais (TARDIF, 2003). Esse efeito foi entender no projeto uma possibilidade escolar 

capaz de atender necessidades específicas de estudantes em atraso escolar, em que poderiam 

ser desenvolvidas diversas questões, entre elas as voltadas para cidadania. Ao mesmo tempo, é 

uma perspectiva que traz consigo um trabalho docente crítico às contradições e lacunas nessa 

política de correção de fluxo, proposta no Programa de Reforço Escolar, o qual compõe um 

momento político-educacional municipal voltado para a governança em rede e Edu-Business, 

de acordo com os documentos analisados nesse estudo. Compreendo que os professores 

entrevistados buscaram desenvolver a autonomia discente, dialogando, de certo modo, com a 

proposta educacional freireana, mesmo em um programa de correção de fluxo, oficialmente 

voltado à elevação de índices qualificadores de rede e inserido em uma governança em rede.  

Aqui, novamente, retomando os estudos de Ball, Maguire e Braun (2016, p.100), ao 

abordarem as políticas e seus atores, é importante entender que os professores em suas escolas 

não são “ingênuos” e “eles estão lidando tanto com o que eles veem como significativo, quanto 

com o que parece sem sentido, muitas vezes mobilizados em torno de padrões de foco e 

negligências e empurrões inquietos entre desconforto e pragmatismo”. Nesse diálogo com os 

autores, no contexto da prática (BALL, 1994), compreendo que os discursos dos docentes 

entrevistados podem até reforçar ou concordar com os discursos dos elaboradores das políticas 

advindos do contexto da produção.  

Contudo, a “não ingenuidade docente” pode ser observada pelas “traduções” da política, 

conseguindo uma reconfiguração do entendimento de determinadas propostas. Além disso, ao 
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longo de todas as entrevistas, o senso crítico docente esteve presente para avaliar as formações 

continuadas, aspectos das metodologias usadas entre 2010 e 2016 e dos materiais didáticos e, 

em especial, os vídeos. Por isso, nos contextos da prática pesquisadas, os professores estiveram 

distantes de uma postura ingênua e de aceitar sem críticas aos “produtos” ofertados pela FRM 

e pela SME/RJ, embora nem sempre tivessem uma autonomia para tomar decisões diversas das 

propostas advindas dos textos legais.  

Em uma perspectiva epistemológica pós-estruturalista e dialogando com o “enfoque de 

análise” (CAVALCANTI, 2007), para o estudo no campo das políticas educacionais, essas 

questões apresentadas sobre o trabalho docente reforçam a importância do pesquisador nesse 

campo de compreender os “momentos” da trajetória de uma política pública e que suas 

“interpretações” e “traduções” dependeram de onde é encenada e dos discursos de seus atores. 

Assim, nesse ponto da análise, devemos compreender os efeitos apresentados na visão do 

contexto da prática docente, onde os professores entrevistados traduziram os textos políticos, a 

partir das suas demandas e realidades, proporcionando um contexto de ensino em sala de aula 

com víeis diverso do contexto político-educacional, no qual essa aceleração de estudos esteve 

inserida. 

 Os próximos dois efeitos observados estão relacionados à questão pedagógica. Primeiro 

é a continuidade do uso de orientações da Metodologia Telessala, mesmo com o fim da parceria 

entre SME/RJ e FRM e as possibilidades metodológicas após o Projeto Autonomia Carioca – a 

questão da “liberdade” para atuar, analisada no item 4.3 e 4.4. Os professores entrevistados 

ainda utilizam os conhecimentos apreendidos durante as formações continuadas desse período, 

em seus planejamentos das rotinas diárias. Alguns docentes como o PROF 3 e a PROF 9, 

continuam a iniciar suas aulas colocando a rotina diária no quadro para conhecimento do aluno, 

conforme sugeria a FRM durante o Projeto Autonomia Carioca; outros como o PROF 4, a PROF 
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6 e a PROF 7 dizem seguir e manter a proposta da Metodologia Telessala adaptando-a à 

realidade de suas turmas.  

Um outro ponto de continuidade foi do uso do Pacto de Convivência com as turmas, 

uma dinâmica sugerida pela Metodologia Telessala durante o Projeto Autonomia Carioca. Esse 

“pacto” consiste em um acordo discutido pelo professor e os alunos no início do ano letivo, 

estabelecendo regras de bom convívio e/ou atitudes necessárias em sala de aula. O objetivo é 

auxiliar o trabalho docente, evitando problemas relacionados a comportamento e indisciplina – 

o perfil de muitos estudantes das acelerações envolvia questões dessa natureza – os quais 

podiam dificultar as dinâmicas diárias. Além disso, visa a evitar normas de sala de aula impostas 

aos estudantes, sem maiores explicações ou discussões, em uma perspectiva de educação 

emancipatória.  

Todos os docentes disseram que faziam e ainda fazem o Pacto de Convivência, 

entendendo-o como uma forma positiva de auxiliar seu trabalho diariamente, porém sem usar 

esse nome. O PROF 4 usa o termo “contrato de convivência e aprendizagem”; a PROF 7, 

“regras de convivência”. A PROF 5 destacou que esse pacto é ótimo, pois “Discutido com eles, 

porque é uma maneira de eu chegar à turma, porque eu sou muito chata e eu não deixo chegar 

depois da hora”. Regras como não uso de celular durante a aula, horário de entrada, atitudes 

desejadas em sala de aula e possíveis deveres a serem cumpridos, quando essas regras não são 

cumpridas, foram exemplos citados pelos docentes de normas que constam nos “pactos de 

convivência”. 

Esse efeito incidiu diretamente nas relações professor (a) /aluno (a) dos docentes 

entrevistados com suas turmas. Analisando a política e seus efeitos (BALL, 1994), nesse ponto, 

entendo a ocorrência de um efeito de primeira ordem, pois, uma parte da proposta da FRM 

continua em uso nas turmas de aceleração de estudos dos professores entrevistados, mesmo 

com o fim do Projeto Autonomia Carioca. Esse efeito me faz retornar às considerações de Ball 
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(2014) sobre Nova Filantropia. Conforme destaquei no subitem 1.4.2 da seção 1, segundo o 

autor, no contexto neoliberal contemporâneo, uma “Nova Filantropia” se apresenta, onde 

doação e práticas mercadológicas formam um binômio relevante nas ações de alguns filantropos 

modernos. “Doando” soluções em troca de resultados e visibilidade de suas ações, a Nova 

Filantropia, se fundamenta em “soluções rápidas” para problemas educacionais.  

Desse modo, compreendo uma aproximação desse conceito de Nova Filantropia à 

inserção da FRM no Programa de Reforço Escolar rede pública municipal da cidade do Rio de 

Janeiro no Projeto Autonomia Carioca, ao observar como a atuação desses parceiros privados 

proporciona efeitos nas práticas em sala de aula, mesmo após seu desligamento do ente federal. 

Conforme apresentei nas Tabelas 3, 4 e 5 no item 2.3 da seção 2, a FRM divulgou materiais 

entre os professores, nos quais eram apresentados desempenhos positivos das turmas do Projeto 

Autonomia Carioca entre os anos de 2010 e 2012. Além disso, atualmente, a FRM ainda hoje 

lista o Projeto Autonomia Carioca, entre seus programas de correção de fluxo, os quais são 

apresentados no seu site como uma “solução rápida” de bons “resultados” para a correção de 

fluxo pelo país. Essa menção na internet proporcionar visibilidade à atuação da FRM em 

parcerias com o Estado e pode gerar novas parcerias e no contexto da prática (BALL, 1994), 

proporcionado efeitos no trabalho docente. Assim, analisar como o Edu-Business acontece a 

partir da atuação de uma Nova Filantropia, me parece um fator relevante na compreensão do 

desenvolvimento de um parceria público-privada em uma rede de ensino pública no país. 

Por fim, visando à compreensão dos efeitos pedagógicos, institucionais e políticos, 

relacionados ao trabalho como docente no ambiente escolar, busquei trechos das entrevistas 

com informações de como os professores analisaram sua atuação nesses projetos e as 

potencialidades ou não de uma aceleração de estudos para alunos em atraso escolar. Diante de 

todas as falas analisadas desde do item 4.3 até este, nas respostas dos docentes entrevistados, 

entendo que cada um avaliou a aceleração de estudos com boas potencialidades para atender os 
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estudantes defasados idade/série. Segundo o PROF 3: “Que aceleração deve continuar, que é 

um projeto extremamente importante para esse aluno que está defasado, fora do seu curso, para 

ele entrar e adequá-lo ao curso. Que a repetição pela repetição não leva esse indivíduo ao 

conhecimento”. Já a PROF 7 destaca: “Com a experiência que eu tenho hoje, depois que passei 

por projeto, eu consigo dar aula em qualquer projeto. Uns eu vou ter dificuldade, vou demorar, 

mas eu consigo”. 

Ao mesmo tempo, a partir de seus saberes profissionais e experienciais (TARDIF, 

2003), observei um entendimento da importância de suas atuações e da necessidade de uma 

formação continuada voltada para a realidade do contexto escolar da rede pública carioca, além 

de materiais didáticos relacionados às demandas discentes. Nesses momentos, foram respostas 

críticas e conscientes, compreendendo alguns – como a PROF 5 – de que é uma correção de 

fluxo. Porém, a partir de direcionamentos administrativos que contemplem mais os discursos 

docentes, a aceleração de estudos pode ser um bom instrumento para uma educação voltada à 

formação cidadã de jovens fora da faixa etária recomendada à determinada série e com perfil 

de repetência. Desse modo, dialogando com Ball, Maguire e Braun (2016), os professores 

entrevistados se mostraram bem longe de uma atuação “ingênua” no momento de encenação 

dessa política, pois observaram e criticaram situações, as quais interferiram e dificultaram seu 

trabalho com os discentes.  

Diante dessas considerações, as falas sobre suas atuações em aceleração de estudos 

mencionaram um crescimento profissional e/ou pessoal, sem deixarem de apresentar o senso 

crítico em relação a algumas orientações e às lacunas em suas formações ao longo do ano letivo. 

Algumas falas como a da PROF 2 e do PROF 6 mostraram grande satisfação de trabalho com 

esses alunos: 

Vou te resumir em uma frase: Eu me sinto muito feliz. Não me vejo mais fora 

de projeto e se eu pudesse, eu não sei o que vai acontecer, se eu vou ficar dois, 

três, doze ... eu não gostaria mais de sair do projeto. Eu me sinto professora 

no projeto, me faz bem os projetos do Programa de Reforço (PROF 2).  
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Eu acho que me tornou uma pessoa melhor e, ao mesmo tempo, pior (risos). 

Pessoa melhor, porque abriu um leque de outras possibilidades de enxergar 

outras coisas e, ao mesmo tempo, eu acho que fiquei um pouco mais severa 

com os alunos. [...] abriu mais a minha visão sobre aprendizagem, sobre que 

existem várias vertentes para a educação, me melhorou como pessoa e como 

profissional também (PROF 6). 

 

 

 Já o PROF 3 explicou seu entendimento do professor como mediador: “ele entende o 

que é ser mediador. Ele entende que os conteúdos não são o mais importante dentro do processo 

educativo, que a formação desse aluno é muito mais importante que o conteúdo”. A PROF 9 

destaca que a experiência em projeto de aceleração de estudos deveria ser vivenciada por todos 

os docentes do segundo segmento, como forma de entender as demais das professoras 

polivalentes do primeiro segmento: “Eu digo em todas as reuniões que existe essa possibilidade, 

que todos deveriam pegar um dia uma turma de projeto [...] O que essas meninas passam, esses 

professores de PII, as necessidades que elas passam são grandes”.  

 Em relação às potencialidades, as respostas foram diversas, porém, apontando para 

aspectos positivos. A PROF 1 falou da versatilidade docente, por atuar com várias disciplinas: 

“quando trabalhamos com aceleração, nós temos essa oportunidade de conforme vamos 

trabalhando os conteúdos, a gente fazendo recordar outros conteúdos já trabalhados em outras 

áreas”. A PROF 2 destacou o desenvolvimento do lado afetivo com os alunos: “Ali é uma coisa 

diária, tipo, você olhar para a carinha deles e saber que ele não está bem hoje e eles também 

com você. Eu acho que a escola toda devia virar um projeto. Eles ganham muito e eu também”. 

O PROF 3 entende como “ganho” o perfil generalista: “Mas na verdade, nós sabemos que o 

conhecimento educacional deve ser holístico e não deve ser um pensamento cartesiano”. O 

PROF 4, liga seu trabalho aos ensinamentos de Paulo Freire e se considera sendo uma pessoa 

mais feliz, paciente e resiliente em razão da sua vivência em aceleração. 

 A PROF 5 disse que é a oportunidade de conhecer mais os alunos: “O projeto como um 

professor só, se ele for aplicado, rende com as crianças. Rende, porque você acompanha todos 

os dias quem está seguindo, quem está falhando. Então, você tem um olhar diferente do aluno”. 
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A PROF 6 fala em perceber várias formas de aprendizagem: “abriu mais a minha visão sobre 

aprendizagem, sobre que existe várias vertentes para a educação”. A PROF 7 entende que o 

projeto fez compreender que: “Que nenhum aluno é perdido. Você consegue trabalhar. Você 

vai ter o trabalho de descobrir qual a linguagem que você vai usar, mas você pode trabalhar. 

Isso com qualquer aluno”.  

A PROF 8 mencionou o desenvolvimento da parte humana dos estudantes, ao dizer: 

“Não que eu fosse desumana, Elaine (risos). Mas a parte humana da gente aflora. Nós olhamos 

para os alunos de forma diferente, porque é muito diferente de pegar seis turmas ao longo de 

três dias da semana e você pegar aquela mesma turma todos os dias”. Por fim, a PROF 9 

destacou como entender o aluno de projeto: “a visão do ser humano como um ser pensante. 

Perceber que aquele é um aluno que tem a capacidade e o que falta é o estímulo. Esse estímulo, 

pode ser familiar e que de repente você faça essa função”. 

 Nesse item, os trechos das entrevistas, sobre efeitos políticos, pedagógicos e 

institucionais, em diálogo com os estudos de Ball (1994), possibilitam entender, primeiramente, 

os efeitos de primeira ordem relacionados às práticas e estruturas dos contextos pesquisados – 

dialogando com os efeitos de primeira ordem observados na seção 3, no item 3.3, na segunda 

parte da análise documental. A utilização de algumas dinâmicas da Metodologia Telessala nas 

turmas atuais de aceleração de estudos, mesmo após o fim da parceria entre FRM e SME/RJ, 

apontam que os saberes experienciais e profissionais (TARDIF, 2003) adquiridos pelos 

docentes entrevistados impactaram no seu modo de compreender o trabalho com alunos em 

atraso escolar e influenciaram sua atuação em sala de aula. Posicionamento que, em parte, vai 

ao encontro dos documentos oficiais analisados na seção 3, que mostraram a elaboração das 

acelerações, a partir de 2016, fundamentadas na Metodologia Telessala, reforçando um efeito 

de primeira ordem, pois a estrutura discutida no contexto da produção para esses estudantes foi 

influenciada pela metodologia do parceiro privado. 
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 Depois, também observo efeitos de segunda ordem (BALL, 1994), quando os 

professores entendem que as acelerações de estudos são uma “oportunidade” para os alunos, os 

quais nem sempre são atendidos pelas dinâmicas das turmas regulares. Mesmo com 

dificuldades com materiais didáticos, especialmente os vídeos, da falta de uma formação 

continuada adequada e, em alguns casos, da não percepção positiva do ambiente escolar de uma 

parceria público-privada para a unidade escolar e os alunos, os professores no contato diário 

com os estudantes dessas classes conseguem visualizar que eles podem voltar a compreender a 

escola como um ambiente de oportunidades para sua formação cidadã e profissional. Mais uma 

vez, reforçando as considerações de Ball, Maguire e Braun (2016) de que os “professores não 

são ingênuos” e de que “os elaboradores de políticas não necessariamente levam em conta a 

realidade da escola”, os saberes experienciais (TARDIF, 2003) de sala de aula provocam efeitos 

de segunda ordem no trabalho docente, no sentido de uma educação voltada para oportunidades 

e justiça social (BALL, 1994). 

 Um outro efeito, dessa vez dialogando com a Teoria de Atuação da Política (BALL, 

MAGUIRE, BRAUN, 2016), foi entender que na trajetória da política no contexto da prática, 

os professores entrevistados atuaram como tradutores e como entusiastas das políticas. Segundo 

Ball, Maguire, Braun (2016, p.89), “entusiastas e tradutores recrutam outras pessoas para as 

possibilidades da política, ele “falam” diretamente pela prática e ficam entre papéis de 

especialistas e responsabilidades, para tornar a atuação um processo coletivo”. A satisfação 

pessoal, profissional, a afetividade com os estudantes e a menção de que todos os docentes 

deveriam dar aulas em aceleração de estudos apontam para uma proximidade com essa 

conceituação dos autores. Assim, entendo que nos ambientes escolares pesquisados, o professor 

era um ator central na trajetória da política, pois em sua atuação foi capaz de traduzir textos 

políticos, fundamentados em um contexto neoliberal gerencial de elevação de índices 
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qualificadores, pouco relacionado às necessidades reais dos discentes, para uma realidade, que 

atendeu os anseios dos alunos mais precisamente e as suas necessidades como profissional.  

 Diante da análise dos trechos das entrevistas apresentados nesse item, compreendi que 

os efeitos para o trabalho dos docentes entrevistados aconteceram de forma pedagógica, 

institucional e política, em meu entendimento, confirmando os professores como tradutores e 

entusiastas da política no contexto da prática, conforme mencionei nos itens 4.3 e 4.4. Por isso, 

a compreensão governamental para as demandas e dificuldades desses professores, 

incorporando suas críticas e sugestões, se mostrou necessária, a fim de assegurar que as 

positividades e dedicação de cada docente nos projetos de aceleração de estudos continuem e 

possam solidificar esse tipo de docência. Consequentemente, uma atuação que contribua na 

aprendizagem dos alunos em atraso escolar envolvido nas suas turmas95. 

       Finalizo este item, dialogando com um direcionamento teórico-epistemológico pós-

estruturalista, retomando o diálogo com Ball (1994), em relação a proposta do Ciclo de 

Políticas, quando o autor reforça que na sua trajetória em um contexto educacional, uma política 

passa por contexto, os quais não são isolados e nem ocorrem de forma linear. Ao apresentar os 

efeitos de primeira e segunda ordem nas práticas dos docentes entrevistados nesse estudo, 

entendo que as conclusões expostas, o “contexto da prática” pode ser “pensado” e “alinhado” 

com o “contexto dos efeitos”, até porque, conforme mencionei no item 1.2, da seção 1, nesse 

último, são observadas as relações e as repercussões da política sobre a realidade existente. 

Desse modo, as conclusões reforçam o posicionamento desse estudo para o enfoque na análise 

(CAVALCANTI, 2007), usando ferramenta analítica do Ciclo de Políticas, em que dialoguei 

com os estudos de Ball e seus colaboradores. 

 

 

                                                             
95 Além da atuação docente, é importante também ressaltar que fatores socioeconômicos, como os familiares e 

situações de vulnerabilidade social, geram efeitos na aprendizagem discente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo desse estudo, as informações dos documentos e das entrevistas tiveram como 

objetivo principal analisar os efeitos para o trabalho docente da 5ª CRE da parceria público-

privada no Projeto Autonomia Carioca e na Aceleração 6, em escolas pública municipais do 

Rio de Janeiro entre os anos de 2012 e 2016. As análises das traduções e dos efeitos da política 

por professores do segundo segmento do ensino fundamental da 5ª CRE possibilitaram observar 

que nos contextos das práticas pesquisadas, a profissionalidade docente em aceleração necessita 

de formação inicial e continuada voltada para os saberes específicos em uma docência de 

características polivalente, advinda do contexto da produção.  

 Concluo minhas análises quando o mundo e o Brasil atravessam a pandemia de Covid 

19, observando os diversos efeitos para o trabalho de docentes na Educação Básica, provocados 

pelas demandas e mudanças repentinas em razão do ensino remoto e o uso de ferramentas 

digitais, em aulas síncronas e assíncronas. Contudo, nessa nova realidade que se apresenta em 

diversas escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro, o cenário político-educacional atual 

guarda semelhanças ao vivenciado durante a aceleração de estudos que pesquisei. Ainda é um 

contexto neoliberal voltado para privatizações, Edu-business e discursos “salvacionistas” de 

uma Nova Filantropia (BALL, 2014), que procuram mostrar metodologias, cursos e materiais 

com soluções rápidas para atender os mais carentes em tempos pandêmicos.  

Nesse cenário, ocorrem formações docentes instrumentais, em uma perspectiva do “faz 

quem quer” ou “faz como pode”, sem uma diretriz real na condução em tempos de isolamento 

social ou formações que não atendem às necessidades docente feitas com parcerias com o 

empresariado. Esses são exemplos que apontam, novamente, a necessidade de uma maior 

representatividade no contexto da produção dos professores, principalmente, em momentos de 
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crise como esse da pandemia e de que o neoliberalismo de viés gerencial continua presente em 

“nossas cabeças” (BALL, 2014). 

 Refletindo nessa direção, faço um diálogo com Oliveira e Süssekind (2019) ao 

discutirem a noção de “Tsunami conservador”. Segundo as autoras, o “tsunami neoliberal 

conservador” não é um “fenômeno natural” e sim um processo advindo da globalização 

ocidentalizada e, no Brasil do final do século XX e início do XXI, pode ser sentido nas novas 

relações entre o público e o privado e suas influencias em políticas curriculares e 

democratizantes do país, além em movimentos como a Escola Sem Partido. Desse modo, no 

“ontem” sem pandemia e no “hoje” com pandemia na rede de ensino público municipal da 

cidade do Rio de Janeiro, entendo esse “tsunami conservador” presente no cotidiano das escolas 

carioca e que a Covid 19 trouxe uma “nova onda”, envolta de computadores, aplicativos e 

ferramentas remotas digitais. Para o perfil dos alunos em atraso escolar no segundo segmento 

das escolas cariocas, esse fato pode ser mais um ponto de desestímulo e afastamento da escola 

e, consequentemente, mais dificuldades para o trabalho docente. 

 Diante disso, finalizo esse estudo de perspectiva teórico-epistemológica pluralista, 

apresentando três considerações/reflexões advindas das conclusões das informações analisados 

nos documentos e nas entrevistas com os docentes da 5ª CRE, sem pretensões de generalizações 

até pela diversidade de sujeitos inseridos na rede de ensino pesquisada. Conforme mencionei 

no início dessa tese, dialogando com o enfoque na análise (CAVALCANTI, 2007), espero 

contribuir para os estudos no campo das políticas educacionais, que visam à compreensão das 

relações entre o público e o privado e seus efeitos para a atuação docente em sala de aula na 

rede de ensino carioca, auxiliando análises nos momentos pós-pandemia. Em sua atuação, os 

professores em suas classes, são atores que “traduzem” orientações e documentos, a partir das 

necessidades discentes, reconfigurando essa mesma política. Assim, espero que essas 

considerações/reflexões, oriundas da análise documental e da análise de conteúdo temática, 
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contribuam para novas reflexões e estudos, que analisem no campo das políticas educacionais 

as relações entre trabalho docente/ parceria com o setor privado e seus efeitos para o cotidiano 

escolar, na perspectiva de seus contextos. 

 A primeira consideração/reflexão é sobre a tradução docente no seu cotidiano escolar 

de uma metodologia oriunda de uma parceria público-privada, em que dialogo com a Teoria de 

Atuação da Política (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016). Partindo dos contextos pesquisados, 

nesse caso, entendo que o processo de tradução fica limitado, pois embora os professores 

tivessem o que Roldão (2005) chama de “liberdade em sala de aula” – para a autora, esse fato 

não aproxima os docentes da profissionalidade – a possibilidade fica restrita e relacionada às 

atividades e supervisões pré-determinadas pelo “parceiro privado” que “ofereceu” o “serviço” 

ao ente federativo. A amplitude do poder de decisão docente diminui, provocando dificuldades 

na relação professor/aluno. As estratégias ficaram inseridas em uma “caixa metodológica 

limitadora”, elaborada anteriormente, sem a sua participação. Desse modo, no momento da 

produção das políticas, as parcerias entre poder público e ente privado público não estatal ou 

empresariado deveriam considerar a realidade de determinada rede e/ou consultar os 

professores, ouvindo suas necessidades materiais e profissionais no projeto ou programa que 

vão ser envolvidos. É preciso pensar em um canal de representatividade via CRE, o qual 

contribua para o processo de aprendizagem dos discentes em atraso escolar e evitem que 

“pacotes metodológicos” limitem as atuações docentes em sala de aula. 

A segunda consideração/reflexão dialoga, novamente, com a Teoria de Atuação da 

Política (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016) e se relaciona aos efeitos nas práticas docentes 

em aceleração de estudos. Em contexto político-educacional em que o “neoliberalismo está em 

nossas cabeças” (BALL, 2014), os professores entrevistados entenderam o trabalho com alunos 

em atraso escolar como: oportunidade para discente e enriquecedor para docente. Em suas 

atuações com suas turmas, ao mesmo tempo, eles foram tradutores e entusiastas da política. 
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Essa análise docente possibilita compreender que existem lacunas e “ausências” de materiais, 

estruturas e formação na atuação em turmas regulares, as quais levam alguns docentes a 

considerarem a atuação em aceleração de estudos mais positiva, mesmo com as dificuldades de 

serem especialistas trabalhando como generalista em uma docência de características 

polivalente. Por isso, é preciso refletir sobre dois pontos: 1) as metodologias e a repetência no 

fluxo regular das escolas, em um pensamento distante de metas de índices qualificadores de 

rede e provas em larga escalar; um pensamento voltado para o contexto das práticas escolares; 

2) que essa política de aceleração de estudos para o segundo segmento, proposta no Programa 

de Reforço Escolar, poder ter origem em questões como repetência e evasão escolar nas turmas 

regulares – fatores capazes de gerar uma distorção idade-série – e que é necessário pensar e 

repensar em ações educacionais dentro das escolas que possam minimizar esse “fracasso 

escolar”, auxiliando esses estudantes em suas necessidades sejam elas sociais ou de 

aprendizagem, antes de usar essa possibilidade proposta pela LDB.  

 Por fim, a terceira consideração/reflexão está ligada aos efeitos para o trabalho docente 

em uma aceleração de estudos na rede pública de ensino carioca.  Entre documentos e relatos 

docentes, os dados relacionados a formação inicial e continuada apontam para a ausência de 

uma política pública de Estado municipal voltada para capacitar os professores para uma 

aceleração de estudos. Em outras palavras, sem focar em uma docência polivalente, as 

formações, durante e após a parceria com a FRM, apresentaram caminhos metodológicos, os 

quais nem sempre eram aplicáveis no contexto de sala de aula.  

A aceleração de estudos está prevista na LDB – embora desconhecida pelos docentes 

entrevistados – e é usada nas últimas duas décadas como estratégia governamental para 

correção de fluxo de suas redes e/ou elevação de índices qualificadores de rede. Por isso, refletir 

sobre e considerar a elaboração de uma regulamentação definindo e estabelecendo o tipo de 

formação docente para essa possibilidade da LDB, pode ser positivo para atuação profissional 
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nessas classes, independentemente se ela ocorrerá por parceria público-privada ou por 

organização de uma secretaria de educação. Nesse ponto, retomo Esteves (2009), quando o 

autor expões dez descritores que na última década, segundo ele, provocaram modificações 

educacionais e seus efeitos na profissão, por trazerem novas responsabilidades aos professores, 

no desempenhar de tarefas diversas da sua formação. Assim, entendo que as acelerações de 

estudos nos contextos pesquisados vão ao encontro dessas considerações do autor, pois além 

das questões socioeconômicas que envolvem um ambiente escolar, os professores se veem 

frente as novas propostas metodológicas de parceiros privados, ao “atendimento” de bons 

índices qualificadores de rede, entre outros, permeando suas rotinas escolares em um ano letivo. 

Desse modo, uma regulamentação oficial ao menos diminuiria as dificuldades e demandas no 

desempenhar dessas diversas responsabilidades. 

Contribuindo para esse entendimento, diálogo também com Ball (1994, 2014), 

primeiramente, entendendo as acelerações de estudos inseridas num cenário em que o 

“neoliberalismo” está em “nossas cabeças” e de que é preciso não reforçar uma cultura 

performática. Por isso, os estudos no campo das políticas educacionais – usando um enfoque 

em análise (CAVALCANTI, 2007) – a partir de discursos docentes do contexto da prática 

podem contribuir para que os elaboradores das políticas contemplem questões e demandas 

efetivas em seus textos políticos, capazes de formar um alicerce sólido na qualidade da relação 

professor (a)/ aluno (a)/ ambiente escolar e compreender as novas responsabilidades docentes. 

 Ainda nessa terceira consideração/reflexão sobre trabalho docente, pelos trechos das 

entrevistas analisados, compreendo ser possível pensar em profissionalidade docente em 

aceleração de estudos. Porém, nesse direcionamento, deveremos observar que há “saberes 

específicos” nesse tipo de docência e a formação aponta uma exigência mais de polivalência – 

fato a ser considerado pelas secretarias de educação no momento da produção da política de 

formação docente. Por isso, na necessidade de continuidade das acelerações de estudos para 
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atender alunos em atraso escolar no segundo segmento, os administradores da rede de ensino 

pública carioca precisariam elaborar uma política pública municipal de formação continuada 

docente específica para atuação nessas classes, regulamentada à luz da LDB e o PNE/2014, 

trazendo o texto final para a discussão com as representatividades docentes. Assim, as 

positividades relatadas pelos docentes estariam fundamentadas tanto nos saberes experienciais, 

como também em saberes profissionais (TARDIF, 2003). 

No ano de 2010, o início do Projeto Autonomia Carioca representou um direcionamento 

governamental municipal, no qual a aceleração de estudos foi uma forma de atender alunos em 

atraso escolar na rede pública de ensino carioca, direcionamento que se estende até 2020. 

Nesses dez anos, os docentes do segundo segmento lecionando de forma dedicadas vêm atuando 

nessa política, traduzindo por meio de estratégias, trocas de experiências e ultrapassando 

dificuldades, atuando também como entusiastas dessa mesma política. Os efeitos em suas 

docências são claros, solidificando cada um como ator do contexto da prática, fazendo política 

distante do viés neoliberal gerencial e próximo a formação cidadã. 
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ANEXO A 

Funcionamento das Equipes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fonte: Elaborado pela autora, a partir de informações obtidas em material da FRM. 

 

 

Socialização 

Coordenação 

Síntese 

Avaliação 

Sentimentos 

Felicidade, segurança, autoestima elevada, solidariedade, união amizade, respeito, 

companheirismo, harmonia, bem-estar, inclusão, identidade, enriquecimento, satisfação, 

capacidade... 

Ações: 

- Atividades Integradoras 

- Atividades educativas e culturais 

- Aniversários 

-Cuidado e interesse pelos 

companheiros 

 

Ações: 

-  Organização dos grupos 

- Administração do ambiente e do 

tempo 

- Soluções de problemas 

Ações: 

- Registro de vivências realizadas em 

sala 

-Registro das aprendizagens 

construídas 

-Repasse para alunos 

Ações: 

- Avalia a participação 

- Observa o crescimento e a 

produtividade 

-Aponta as conquistas e os desafios 

Função Básica 

Orientar e 

organização do 

trabalho 

Função Básica 

Registro das 

atividades 

Função Básica 

Avaliação do 

processo 

Função Básica 

Integração do 

grupo 
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ANEXO B 

TELEAULA, SÍMBOLO E MATERIAL DOCENTE DO PROJETO AUTONOMIA 

CARIOCA 

 

Disciplinas Teleaulas Livro do 

Aluno 

Livro do 

Professor 

Quantidade de 

Módulos 

Ciências 70 2 1 Dois 

Geografia 50 1 1 Um 

História 40 1 1 Um 

Língua Portuguesa 90 2 1 Três 

Matemática 80 2 1 Três 

Total de Módulos  Durante um ano letivo, as turmas passavam por três módulos: O 

ser humano e sua expressão; O ser humano interagindo com o 

espaço; O ser humano em ação. 

 

SÍMBOLO DO PROJETO AUTONOMIA CARIOCA 

                      

MATERIAIS INDIVIDUAIS DISTRIBUÍDOS AOS DOCENTES DURANTE AS 

FORMAÇÕES (EXEMPLOS) 

 

                      

*Fonte: FRM (2012, 2013b); Materiais pessoais recebidos pela autora nas formações continuadas que participou, 

quando era professora do Projeto Autonomia Carioca e da Aceleração 8. 
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ANEXO C 

MATERIAIS DO PROJETO AUTONOMIA CARIOCA 

 1    2       3 

Materiais distribuídos na Formação Continuada referentes à Metodologia Telessala. 

 4     5        6 

 Materiais para a sala de aula: exemplo de livros do professor e do aluno, respectivamente.                                                                                          

 7      8   Materiais explicativos para docentes, 

referentes aos livros paradidáticos e de raciocínio lógico (Percurso Livre) 
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ANEXO C 

MATERIAIS DO PROJETO AUTONOMIA CARIOCA 

             

            

9 Materiais Didáticos Docentes para as aulas de Artes Visuais. 

                              

10 Materiais Didáticos Docentes para as aulas de Música. 

*Fonte: Imagens dos materiais didáticos recebidos pela autora nas formações continuadas que participou, quando 

era professora do Projeto Autonomia Carioca e da Aceleração 8. 
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ANEXO D 

PERCURSO LIVRE E LIVROS PARADIDÁTICOS (EXEMPLOS) 

                              
 

                              
 

                  
 
 
*Fonte: Imagens dos materiais didáticos recebidos pela autora nas formações continuadas que participou, quando 

era professora do Projeto Autonomia Carioca e da Aceleração 8. 



233 
 

ANEXO E 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 

A) Primeiro Bloco da Entrevista (Identificação e formação dos docentes) 

1) Em que ano ingressou na rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro? Qual 

disciplina ministra? Sempre trabalhou na mesma escola? (Quando você começou a lecionar?) 

 

2) Em que ano você iniciou como professora do Projeto Autonomia Carioca? Você vem 

dando aulas nesse projeto de aceleração de estudos desde então ou houve alguma interrupção? 

(Como chegou ao projeto?) 

 

3) Quantas turmas de aceleração de estudos você teve desde o ano de 2010? Qual o perfil 

dos seus alunos? (A escola só tinha a sua turma?)  

 

4) Em que os conhecimentos teóricos e práticos da sua formação docente auxiliaram no 

seu trabalho com uma turma de aceleração de estudos? (Sua formação docente depois da 

graduação?) 

 

5) Qual as informações sobre uma aceleração de estudos, você possuía antes de iniciar 

como docente nessas turmas? Atualmente, com sua experiência nesse projeto, como você 

analisa uma aceleração de estudos?  

 

 

B) Segundo Bloco da Entrevista (Aceleração de Estudos entre 2010 e 2015) 

 

1) Quais as recomendações sobre materiais, metodologia, mediação pedagógica em 

aceleração de estudos, você recebeu em reuniões ou por documentos oficiais da SME/RJ e da 

FRM para realizar o seu trabalho como docente?  

 

2) Como eram as formações continuadas do Projeto Autonomia Carioca ao longo de sua 

participação nessa aceleração de estudos? (Quando ocorriam? Tempo de duração?) E as 

reuniões as quartas-feiras? Quais os materiais utilizados? 

 

3) Analise as diferenças e semelhanças de uma turma de aceleração de estudos com o uso 

da Metodologia Telessala para uma turma regular. Quais recursos na sua unidade escolar 

contribuíram para a aprendizagem nessas turmas? (Sala de leitura, internet, dvd, quadra, 

informática?). Descreva a sua rotina diária com os alunos. 

 

4) Analisando sua experiência docente nesse projeto de aceleração de estudos no momento 

da parceria com a FRM, quais foram os desafios enfrentados como professora e as estratégias 

usadas como docente em relação à: Metodologia? Na relação com os alunos? Na seja na sua 

relação com a unidade escolar? Integração Turma de Aceleração e Unidade escolar? 

 

5) Como você analisa sua atuação como mediadora pedagógica dentro do Projeto 

Autonomia Carioca?  
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C) Terceiro Bloco da Entrevista (Aceleração de Estudos após 2015) 

 

1) Que mudanças quanto as formações continuadas, dinâmicas em sala de aula, nas 

reuniões às quartas e perfil de alunos aconteceram na aceleração de estudos para o segundo 

segmento no ensino fundamental após o fim da parceria com a FRM? 

 

2) Descreve a sua rotina diária sem o uso da Metodologia Telessala. (Os materiais usados 

eram feitos de que forma?) A turma tinha um pacto de convivência? Como ele era discutido? 

A escola possuía algum regimento interno para os alunos? 

 

3) Analisando sua experiência docente nesse projeto de aceleração de estudos após o fim 

da parceria com a FRM, quais foram os desafios enfrentados como professora e as estratégias 

usadas como docente em relação à: Metodologia? Na relação com os alunos? Na seja na sua 

relação com a unidade escolar? Integração Turma de Aceleração e Unidade escolar?  

 

 

4) Como você analisa, em sentindo amplo, sua atuação docente no desenvolver as 

atividades de aprendizagem em uma turma de aceleração de estudos sem seguir a Metodologia 

Telessala? 

 

5) Quais as potencialidades desse trabalho para sua formação docente?  
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ANEXO F 

 

AUTORIZAÇÃO DA SME/RJ PARA A PESQUISA NAS ESCOLAS 
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ANEXO G 

 
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: Parceria Público-Privada e os Efeitos no Trabalho Docente  

Subárea de Investigação: Grande Área 7 – Ciências Humanas - Educação  

 

Pesquisadora responsável:  

NOME: Elaine Rodrigues de Ávila  

Instituição: Universidade Estácio de Sá / UNESA / PPGE  

Endereço: Rua Castro Alves, 248, apt. 413, Méier, Rio de Janeiro  

Telefone:(21) 99998-0860  

E-mail: elainea-advogada73@bol.com.br  

Avaliação do risco da pesquisa:  

( x ) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  

 

Objetivos e Justificativa:  

Analisar os efeitos para o trabalho docente de uma parceria público-privada em aceleração de estudos 

para alunos defasados idade/série em escolas públicas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Esse estudo 

qualitativo pretende contribuir para o entendimento dos processos de “interpretação” e “tradução” de um projeto 

dentro da política educacional carioca entre os anos de 2012 e 2016.  

 

Procedimentos:  

O estudo será qualitativo em uma perspectiva epistemológica pós-estruturalista. Ele usará as técnicas de 

análise de conteúdo temático e a análise documental para o entendimento do material obtidos em entrevistas 

semiestruturadas com docentes e em levantamento dos documentos oficiais sobre a aceleração de estudos para 

alunos em atraso escolar matriculados no segundo segmento do Ensino Fundamental em escolas da rede pública 

municipal da cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 2012 e 2016.  

 

Riscos e inconveniências:  

A pesquisa apresentará um risco mínimo para os participantes, em razão das entrevistas semiestruturadas 

serem realizadas no dia/hora de sua conveniência e disponibilidade, ser no seu local de trabalho e por estarem 

livres para responder ou não as perguntas propostas. O que pode acontecer é uma certa timidez ou constrangimento 

pela entrevista ser gravada ou pela resposta envolver algum ponto que possa causar incomodo no seu ambiente 
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escolar. Contudo, desde o início, será avisado da liberdade de respostas e de que a pesquisa não tem finalidade de 

interferir no seu dia a dia e sim contribuir para sua prática docente.  

 

Potenciais benefícios:  

A pesquisa tem como objetivo principal analisar os efeitos para o trabalho docente de uma aceleração de 

estudos por meio de uma parceria público-privada. Por isso, pretende-se contribuir para um melhor entendimento 

sobre a realidade em sala de aula desses professores, auxiliando nas suas práticas diárias e na sua formação 

pedagógica e política. Ao final da pesquisa, estarei a disposição dos professores participantes das entrevistas 

semiestruturadas para retornar as suas unidades escolares para esclarecimento sobre as conclusões das análises 

realizadas, podendo fazer por meio de uma palestra passar também as informações para outros professores e/ou 

direção da escola.  

 

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. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças 

e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.  

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: “Parceria Público-Privada e o os Efeitos no Trabalho Docente”. Os propósitos 

desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos 

e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.  

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra para 

o responsável pela pesquisa.  

 

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________  

____________________________________                        ____________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa                                      Assinatura do Responsável da Pesquisa 

 

 

 

 

 


