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Resumo
O  presente  estudo  abordará  temas  de  políticas  públicas  na  área  educacional,  no  qual
apresentam-se  os  fundamentos  legais  e  teóricos  desta  área.  Restringiu-se  o  estudo  até  o
desenvolvimento e a implementação do Programa Ginásio Carioca no município do Rio de
Janeiro. Este programa vislumbra a inserção da escola de tempo integral na rede municipal,
com o  objetivo  da  ampliação  da  jornada  escolar  baseado  em três  eixos  fundamentais:  a
excelência  acadêmica,  a  formação  para  valores  e  o  projeto  de  vida.  Como  abordagem
metodológica  privilegiou-se  a  pesquisa  qualitativa  em entrevistas  semiestruturados  com o
gestor  e  o  corpo  docente  de  uma  unidade  escolar  desta  rede.  Porém,  abordou-se
especificamente as dificuldades de alocação de professores com carga horária de 16 horas,
que constituem a maior parte nesta rede, com o objetivo de verificar sua aceitação pela classe
de professores, visto que este programa exige atribuições diferenciadas a estes profissionais.
O  objetivo,  frente  ao  problema,  será  propor  um  plano  de  ação  que  permita  retomar  a
ampliação do Programa Ginásio Carioca.

Palavras-chave: políticas públicas, educação, tempo integral.

1 - Introdução

As políticas educacionais no Brasil seguem uma tendência mundial, em decorrência do

processo de globalização, que segundo Santos (2011) tem gerado mudanças profundas em

setores sociais, culturais, políticos e econômicos, que afetam o sistema educacional, exigindo

deste, trabalhadores mais flexíveis, polivalentes e adequados às novas tecnologias. 

Nesse contexto,  Libâneo (2012) afirma que o capitalismo se reestrutura em meio uma

ideologia neoliberal, que se apresentou como política de governo a partir da segunda metade

da década de 70, nos governos de Thatcher na Inglaterra e Reagan nos EUA, implementando

a liberdade econômica e opondo-se a políticas estatais  de universalidade,  ou seja, serviços

sociais  deveriam ser  privatizados,  seguindo teóricos  do neoliberalismo,  como Hayek,  que

defendia, no âmbito da educação, a não intervenção estatal, porém referindo-se a países em

que a educação básica já havia sido universalizada, o que não é o caso do Brasil.

Por  isso,  organismos  internacionais  como  o  Banco  Mundial  (BM),  o  Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Organização das Nações Unidas para a Infância

(UNICEF), e outros, reforçam mudanças na estrutura educacional, principalmente nos países

em desenvolvimento, para que busquem atender a essa nova ordem mundial, com projetos de

melhorias  da  qualidade  do  ensino  que  visem  garantir  as  condições  de  competitividade,
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eficiência e produtividade exigidas pelo mercado. 

Um estudo patrocinado pelo Banco Mundial, publicado em 1996, diz que a educação

básica “é o pilar do crescimento econômico e do desenvolvimento social e o principal meio

de  promover  o  bem-estar  das  pessoas”.  (Primary  Educaction,  1996,  p.  41-2).  Apesar  do

discurso  de  valorização  do  desenvolvimento  social  e  bem-estar  das  pessoas,  as  políticas

neoliberais  voltadas  para  educação  têm  sofrido  muitas  críticas,  principalmente  na

implementação de sistemas meritocráticos para promover a seleção e hierarquização nas redes

escolares e dos funcionários que nelas atuam. Além de promover, segundo Neto (2007, p.45),

a  transferência  da  “educação  da  esfera  política  para  a  esfera  do  mercado,  negando  sua

condição de direito social e transformando-a em uma possibilidade de consumo individual,

variável segundo o mérito e a capacidade dos consumidores”.  Os movimentos sindicais têm

expressados discordâncias  a essa política  neoliberal,  repudiando a relação de consumo na

educação, que a leva à condição de mera mercadoria. A Rede Municipal de Educação do Rio

de Janeiro se inclui nesse perfil de resistências. 

Dos fatores  que emperram a eficiência  educacional  no Brasil,  destacam-se alguns,

como problema na estrutura física dos prédios, grades curriculares desatualizadas, falta de

material  didático,  problemas  na  formação  do  professor,  desvalorização  da  carreira  do

professor,  verbas  insuficientes,  descontinuidade  de  políticas  públicas,  tempo  do  aluno  na

escola, entre outros.

O Plano Nacional de Educação estabelece a ampliação da escola de tempo integral.

Como o Município  do Rio de Janeiro tem conduzido essa meta?  A sexta meta  do Plano

Nacional de Educação estabelece a oferta de educação em tempo integral em, no mínimo,

50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica.

Será tratado neste estudo a dificuldade de adequar os profissionais já existentes na

rede ao modelo de Educação Integral,  principalmente no que tange a adequação de carga

horária.  Este  trabalho  está  estruturado  em  pesquisas  bibliográficas,  análise  de  dados

estatísticos e na pesquisa através de entrevistas com os professores de uma unidade escolar do

Município  do  Rio  de  Janeiro  e  tem  por  objetivo  analisar  a  política  educacional  de

implementação  de escolas  de  tempo  integral  no ensino  fundamental  desta  Prefeitura,  nos

chamados  Ginásios  Cariocas.  A  escolha  deste  município  se  justifica  por  ser  o  de  maior

população no estado do Rio de Janeiro e pelo maior grau de investimento aplicado. 

O Programa do Ginásio  Carioca  tem por  finalidade  ampliar  a  jornada escolar  dos

alunos para as escolas de tempo integral, que estão incluídas nas metas do Plano Nacional de
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Educação.  Serão analisados aspectos como a origem do projeto,  diretrizes do programa,  a

estrutura acadêmica e o desempenho acadêmico. 

Dentre  as  dificuldades  de implementação do programa,  iremos  destacar  o  grau de

aceitação  do  corpo  docente  em  aderir  a  essa  nova  modalidade,  frente  a  necessidade  de

movimentação de pessoal e mudanças de carga horária desses profissionais. 

Em particular,  será analisado uma Unidade Escolar da 1º Coordenadoria  Regional.

Esta escola encontra-se em momento de transição para o Ginásio Carioca e localiza-se em

uma  área  carente  da  região,  próxima  ao  porto  da  Cidade,  e  que  a  atual  gestão  enfrenta

dificuldades para administrar essa transição frente a forte resistência dos professores.

2 – Apresentação do Caso

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro possui 1537 unidades, sendo

528 EDI-Unidades de educação infantil, 598 escolas de 1º segmento (primário), 269 escolas

de 2º segmento (Ginásio), 10 escolas de educação especial e 3 escolas de educação de jovens

e adultos, com um total de 654.949 alunos matriculados. Possui também, 41.216 professores e

14.963 funcionários de apoio administrativos. 

A educação  em tempo integral  é  um assunto constante  na  pauta  de  discussões  de

políticas  públicas.  A  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB),  o  Plano

Nacional de Educação (PNE) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), demonstram este fato:

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas
de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de
permanência na escola.
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a
critério dos sistemas de ensino. (LDB, BRASIL, 1996. Art. 34)
Oferece educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da
escola públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos
alunos da educação básica. (PNE 2014-2024, BRASIL, 2014)

Portanto, são várias as justificativas para se ampliar o tempo de permanência do aluno

na escola, sendo defendida como um facilitador para práticas mais eficazes para o sucesso

escolar. Essa ideia é também defendida por pensadores como Brandão (2009):

(...) o tempo integral parece-me ser uma condição de cidadania escolar para crianças
e jovens que são, até hoje, penalizados pela baixa qualidade do ensino que o sistema
público lhes oferece, apesar das honrosas exceções. É preciso, no entanto, que não
se perca o horizonte da especificidade da instituição escolar e que não se descuide da
qualidade  das  instalações  e  equipamentos  didáticos-pedagógicos  que  tornam  o
espaço escola um ambiente rico de possibilidades de aprendizagem seja para alunos,
seja para professores e as equipes administrativas. (BRANDÃO, 2009 p. 106)
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Brandão (2009) valoriza  o aumento  do tempo na escola,  porém deixa claro  que a

qualidade desse tempo é igualmente importante.

O município do Rio de Janeiro possui um histórico em relação a educação de tempo

integral desde os anos 80 com os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEP’s, criados

por Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Dando continuidade a essa trajetória, a Prefeitura do Rio

em 2009, na gestão do Prefeito  Eduardo Paes e da então Secretária  de Educação Claudia

Costin, firmou uma parceria com o Instituto Trevo e o ICE - Instituto de Corresponsabilidade

pela Educação - para o desenvolvimento de um modelo para atender o segundo segmento do

ensino fundamental  das escolas do município.  Este modelo foi baseado na experiência do

Ginásio Pernambucano, desenvolvido também pelo ICE para atender o ensino médio naquele

Estado (SME-RJ, 2014).

Em 2011, dez escolas de segundo segmento foram escolhidas para implementarem o

projeto, transformando-se em Ginásios Experimentais Cariocas (GEC).

Tabela 1 – Ginásios Experimentais Cariocas

Coordenadoria Regional (CRE) Escola Municipal
1ª E.M. Rivadávia Correa
2º E.M. Orsina da Fonseca
3º E.M. Bolivar
4º E.M. Anísio Teixeira
5º E.M. Mário Paulo de Brito
6º E.M. Coelho Neto
7º E.M. Governador Carlos Lacerda
8º E.M. Nicarágua
9º E.M. Von Martius
10º E.M. Princesa Isabel

Fonte: Uma proposta de Educação Integral na Cidade do Rio de Janeiro, (2016, p. 12)

Em 2014 o programa perdeu o caráter experimental e se tornou Ginásio Carioca e vêm

crescendo  a  cada  ano.   Atualmente,  em 2017,  existem 86 unidades  escolares  no  modelo

Ginásio  Carioca.  Algumas  unidades  possuem  estruturas  vocacionadas,  como:  o  Ginásio

Experimental Olímpico (GEO), o Ginásio das Artes (GEA), o Ginásio do Samba (GES) e o

Ginásio de Novas Tecnologias (GENTE).

O desempenho acadêmico das escolas do Ginásio Carioca é superior em relação à

média  das  demais  escolas  da  rede  para  os  anos  finais  do  ensino  fundamental,  conforme

demonstram os gráficos:
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Gráfico 1 – IDERIO (Média das Notas)

Fonte: Uma proposta de Educação Integral na Cidade do Rio de Janeiro, (2016, p. 14)

Gráfico 2 – IDEB (Média das Notas)

Fonte: Uma proposta de Educação Integral na Cidade do Rio de Janeiro, (2016, p. 14)
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Figura 3 - Percentual de Abandono

 Fonte: Uma proposta de Educação Integral na Cidade do Rio de Janeiro, (2016, p. 15)

Gráfico 4 – Percentual de Reprovação

Fonte: Uma proposta de Educação Integral na Cidade do Rio de Janeiro, (2016, p. 15)

Segundo  os  gestores  do  programa,  o  aumento  do  aproveitamento  acadêmico  está

vinculado  a  permanência  do  aluno mais  tempo  na  escola,  o  que  facilita  a  construção  de

valores  e o alinhamento com a cultura da escola,  consequentemente proporcionando mais

oportunidades de aprendizado. 
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O Ginásio Carioca atende estudantes do 7º ao 9º ano do segundo segmento do ensino

fundamental.  A  matriz  curricular  está  estruturada  em  disciplinas  de  núcleo  comum  e

disciplinas  da parte  diversificadas.  A Resolução SME nº 1427 de 24 de outubro de 2016

estabelece está matriz curricular: 

              Tabela 2: Matriz Curricular do Ginásio Carioca Ginásios Cariocas

DISCIPLINAS 7º ANO 8º ANO 9º ANO
Língua Portuguesa 6 6 6
Matemática 6 6 6
Ciências 4 4 4
Geografia 3 3 3
História 3 3 3
Artes 2 2 2
Educação Física 3 3 3
Língua Estrangeira 2 2 2
Estudo Dirigido 2 2 2
Eletivas 2 2 2
Projeto de Vida 2 2 2

                   Fonte: Uma proposta de Educação Integral na Cidade do Rio de Janeiro, (2016, p. 21)

Estas disciplinas são distribuídas ao longo da semana em 7 horas diárias, totalizando

35 horas semanais, além dos horários para alimentação, como desjejum, almoço e lanche da

tarde.

A ampliação qualitativa do tempo passa por uma variável importante nesse contexto, o

professor.  Na proposta  do projeto Ginásio  Carioca  os  professores  não lecionam apenas  a

disciplina em que são especialistas, mas também as afins, a chamada polivalência. Na visão

dos gestores dessa política a polivalência permite a maior interação entre professor e aluno,

possibilita  que  as  aulas  sejam planejadas  de  forma  mais  colaborativa  e  estruturada,  pois

exigem maior troca entre os professores, aprofundando em maior pesquisa e aprofundamento

dos temas abordados. 

Outra  questão  importante  é  que,  historicamente,  o  segundo  segmento  do  ensino

fundamental  é  formado  por  professores  com  carga  horária  de  16  horas  semanais,

representando  80%  desta  categoria,  o  que  dificulta  a  integração  desses  profissionais  ao

contexto do Ginásio Carioca.

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro vem, desde então, promovendo concurso

público  para  preenchimento  de  vagas  para  professores  com  carga  horária  de  40  horas

semanais, além de possibilitar a migração de professores de 16 horas para 40 horas. Porém,
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muitos  professores  não têm interesse em fazer  a  migração,  principalmente  por  possuírem

outros empregos na rede privada e/ou matrícula em outra rede pública.

A gestão do Prefeito Eduardo Paes ampliou o projeto Ginásio Carioca implementando

investimentos  em  melhorias  na  estrutura  das  escolas  contempladas,  porém  esbarrou  na

problemática de pessoal, pois a resistência dos professores em algumas unidades se mostrou

muito forte.

A Escola Municipal pesquisada, atualmente é uma escola de Turno Único, que é um

modelo  intermediário  entre  as  escolas  de dois  turnos  e  os  Ginásios  Cariocas.  A Unidade

localiza-se  na  região  central  da  cidade,  próxima  a  zona  portuária.  Possui  28  professores

regentes,  dentre  estes 6 são professores de 40 horas e 22 professores de 16 horas.  Nesse

modelo, a carga horária dos alunos é a mesma do Ginásio Carioca, porém a dos professores

varia entre 16 horas e 40 horas. A mudança para o Ginásio implicaria que os professores de

16 horas tivessem a obrigação de ampliar sua carga horária para permanecer na escola. A

possibilidade de ampliação seria feita respeitando o critério de antiguidade, o que provocaria

um excedente de professores mais novos, sendo necessário a movimentação destes para outras

unidades escolares que ainda não possuem o modelo de Ginásio Carioca. Destaca-se também

que alguns professores,  embora  mais  antigos,  não  tenham interesse em aumentar  a  carga

horária por terem outros empregos e/ou não quererem deixar a escola por já trabalharem ali há

anos.  Este  fato  provocou  grandes  desgastes  entre  a  equipe  gestora  da  unidade  escolar,

Coordenadoria Regional e os professores. 

Em pesquisa realizada entre os professores de 16 horas, foi perguntada a intenção de

ampliação de carga horária para 40 horas e o resultado foi:

SIM 2
NÃO 20

Isso indica que menos de 10% dos professores tem a intenção de aderir ao Programa

Ginásio Carioca com a obrigação de mudança de carga horária.

Entrevista ao gestor da Unidade Escolar:

“Conheço o programa do Ginásio Carioca, participei do curso de preparação
de  gestores.  Percebo  a  resistência  de  alguns  professores,  principalmente
quanto  a  mudança  de  carga  horária.  Entendo  que  será  necessário  a
movimentação de alguns professores para outras U.E.’s,  mudando a rotina
dos que vão permanecer e os que vão sair. Porém, vejo por um ângulo mais
amplo, o da política educacional que trará benefícios a comunidade local. É
notório que o Ginásio Carioca tem desempenho bem superior em relação a
escola tradicional” (Entrevista cedida no dia 8 de maio de 2017).
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Entrevista aos professores:

“Não conheço o programa em seus detalhes. Como sou professor de 40hs não
terei problemas com a carga horária, mas me preocupo com os colegas de
16hs que talvez tenham que ir para outras escolas” (P1, entrevista cedida em
10 de maio de 2017).

“Conheço o programa, penso que pode trazer bons resultados, porém não vejo
a necessidade de mudança da carga horária dos professores. Sou professor de
16hs, estou nesta escola há 17 anos e não gostaria de ser obrigados a sair da
escola” (P2, entrevista cedida em 10 de maio de 2017).

“Não conheço o programa. Sou professor de 16hs, não posso aumentar minha
carga horária porque trabalho em outras escolas da rede pública e privada.
Não quero sair da escola. Trabalho aqui há 11 anos” (P3, entrevista cedida
em 10 de maio de 2017).

“Não  conheço  o  programa.  Sou  professor  de  16hs,  vejo  possibilidade  de
aumentar  minha  carga  horária.  Sou  professor  da  escola  há  2  anos”  (P4,
entrevista cedida em 11 de maio de 2017).

“Conheço um pouco o programa. Sou professor de 16hs, não vou aumentar
minha  carga horária,  estou  na  escola  há  13  anos.  Pretendo  continuar  na
escola, a SME precisa entender que não estão lidando com coisa e sim pessoas
que toda uma vida dentro desta escola e da comunidade e que eles não podem
simplesmente  de  uma hora pra outra  mexer  com uma história  de  anos  de
convivência” (P5, entrevista cedida em 11 de maio de 2017).

A fala dos professores evidencia o problema para implementação da programação do

Ginásio Carioca no que se refere a ampliação da carga horária dos professores.

3 – Referencial Teórico

3.1 Políticas Públicas

De  acordo  com  Easton  (1970),  a  Política  Pública  resulta  do  processamento  pelo

sistema  político  de  inputs,  que  tem origem do  meio  ambiente,  e  de  withinputs,  que  são

demandas interiores ao próprio sistema político. Os inputs e withinputs representam demandas

e  suporte.  São  exemplos  de  demandas:  segurança  pública,  educação,  saúde,  transportes,

previdência social, etc., além de demanda de participação do sistema político, direito a voto

dos analfabetos,  direito  a  greve,  acesso a  cargos  públicos.  O suporte  está  relacionado ao

cumprimento de leis e regulamentos, como o ato de votar, o serviço militar, o pagamento de

tributos, o respeito aos símbolos nacionais e à autoridade dos governantes. Tanto os  inputs
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como os  withinputs são expressão de demanda e suporte,  eles se distinguem pelo fato do

withinputs serem provenientes do próprio sistema político: agentes do executivo, legislativo e

judiciário.

Segundo Secchi (2013, p.2), Política Pública é “uma diretriz elaborada para enfrentar

um problema público”. Porém, como identificar o problema público? Para Secchi (2013, p.44)

um problema público “...é a discrepância entre o status quo e uma situação ideal possível. Um

problema público é a diferença entre o que é e aquilo que se gostaria que fosse a realidade

pública. ” 

Um problema se torna público quando desperta a atenção de muitas pessoas para que o

torne relevante. Ele pode aparecer subitamente, como por exemplo, as chuvas que provocaram

uma  catástrofe  na  região  serrana  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  em  2011,  ou  de  forma

progressiva, como a defasagem na qualidade educacional que o Brasil enfrenta em relação a

diversos países no Mundo. Surgido o problema público faz-se necessário delimitá-lo para

elaboração de políticas públicas que resolvam o problema ou pelo menos o minimize, a fim

diminuir  suas  consequências  negativas.  Os  agentes  políticos  e  as  organizações

governamentais são alguns exemplos de atores que devem se preocupar com os problemas

públicos, pois esta é a matéria-prima do seu trabalho.

3.1.1 Políticas Públicas Educacionais Contemporâneas

As políticas Públicas Educacionais implementadas nas três últimas décadas do século

XX e início do século XXI estão voltadas para mudanças econômicas, geopolíticas e culturais

deste  contexto.  Este  fato se reforça na definição de política  educacional  descrita  por Dos

Santos (2011), na concepção de Émile Durkheim:

“...seu  significado  corresponde  a  todo  processo  intencional  de  formação  dos
indivíduos  (ou  grupos).  Esse  processo  é  realizado  como  objetivo  referentes  à
conservação, mudança ou ruptura dos padrões sociais existentes, e isso acontece por
meio da transmissão de conhecimentos considerados desejáveis para dado grupo ou
sociedade. ” (Santos, p. 3, 2012)

Freire  (2001),  reforça  a  importância  do  ato  político  onde:  “Não  há,  finalmente,

educação neutra nem qualidade por que lutar no sentido de reorientar a educação que não

implique uma opção política e não demande uma decisão, também política de materializá-la”.

As políticas educacionais desse período tomam forma na reestruturação do capitalismo

mundial segundo princípios neoliberalistas, conforme expõe Libâneo (2012): “as orientações

neoliberais postulam ser  o  desenvolvimento  econômico  alimentado  pelo  desenvolvimento
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técnico-científico,  o  fator  de  garantia  do  desenvolvimento  social”. Por  isso,  agências

internacionais  como o Banco Mundial  implementam programas  educacionais  para atender

essa nova demanda por  mão de obra qualificada,  forçando mudanças  nos  currículos  e  na

gestão educacional. Dessa forma, segundo Libâneo (2012), os países precisam introduzir “...

estratégias  como descentralização,  reorganização  curricular,  autonomia  das  escolas,  novas

formas de gestão e direção das escolas, novas tarefas e responsabilidade dos professores”.

3.1.2 Educação Brasileira

O Brasil  se  insere no contexto  neoliberal,  seguindo estas  orientações  no início  da

década de 90, a partir do governo Collor, conforme citado por Libâneo:

“O início do governo Collor coincidiu com a realização da Conferência Mundial
sobre  Educação  para  Todos,  em  Jomtien,  na  Tailândia,  promovida  pelo  Banco
Mundial  com a  participação  da  Organização  das  Nações  Unidas  para  Educação,
Ciência  e  Cultura  (Unesco),  do  Programa  das  Nações  Unidas  para  o
Desenvolvimento (PNUD) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef),
ocasião  em que  foram  estabelecidas  prioridades  para  a  educação  nos  países  do
Terceiro  Mundo,  especialmente  em  relação  à  universalização  do  ensino
fundamental” (Libâneo, 2014, p.44).

A estrutura  dos  planos,  programas  e  ações  da  política  de  educação  brasileira  está

baseada em elementos centrais da legislação, como a Constituição Federal de 1988 e a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96). 

Na constituição brasileira tem-se como referência o Capítulo III, na Seção I, com título

“Da Educação”, onde estão presentes os Artigos 205 a 214. Dos quais podemos exemplificar

o primeiro:

“Art.  205.  A  educação,  direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  será
promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno
desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua
qualificação para o trabalho. ” 

A LDB 9394/96 caracteriza-se como de suma importância por ser a maior política

regulatória educacional. Possui 9 títulos e 92 artigos. Seus títulos são, em ordem numérica

distribuídos em: Da Educação, Dos Princípios e Fins da Educação Nacional; Do Direito à

Educação e do Dever de Educar, Da Organização da Educação Nacional, Dos Níveis e das

Modalidades  de  Educação  e  Ensino,  Dos  Profissionais  da  Educação,  Dos  Recursos

Financeiros, Das Disposições Gerais, Das Disposições Transitórias (BRASIL, 1996).

A LDB ratifica um processo de descentralização da educação, conforme especificada

na constituição federal no artigo 211 que diz: “A União, os Estado, o Distrito Federal e os
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Municípios organização em regime de colaboração seus sistemas de ensino”; nos quais são

distribuídos  competências,  recursos  e  encargos  entre  as  três  esferas  da  federação.  Nesse

mesmo sentido, tem-se a desconcentração de decisões a nível central para unidades inferiores

numa mesma organização.

O  Brasil,  teve  avanços  na  quantidade  de  crianças  matriculadas  e  frequentando  as

escolas, conforme dados do MEC (2014),:

“O relatório aponta evolução em todos os indicadores da educação. O número de
crianças de cinco a seis anos na escola, entre 1991 e 2010, passou de 37,3% para
91,1%”, O total de jovens entre 11 e 13 anos frequentando os anos finais do ensino
fundamental cresceu no período: de 36,8% para 84,9%.” (MEC, 2014)

No  entanto,  o  país  enfrenta  dificuldades  em  atingir  qualidades  satisfatórias  na

formação  dos  jovens,  que  mostram  fraco  desempenho  em  avaliações  nacionais  e

internacionais, como o PISA (Programme for International Student Assessment), no qual o

Brasil continua entre os últimos colocados na avaliação de 2012 em matemática, conforme

reportagem do jornal g1: 

“Ao todo, a comparação entre 2003 e 2012 inclui 60 países que participaram da
prova  nos  dois  anos.  Nesse  período,  a  média  de  desempenho  dos  estudantes
brasileiros  saltou  de  356  para  391,  um  aumento  de  35  pontos.  No  ranking  de
matemática, porém, o país ocupa a 58ª posição entre os 65 países participantes da
última edição, duas posições a menos que em 2009, e mais de 100 pontos abaixo da
média dos países da OCDE, que foi de 494 pontos. Em matemática, o Brasil ficou
atrás de países latino-americanos como Chile, México, Uruguai e Costa Rica e à
frente  de Argentina,  Colômbia e  Peru.  Os outros  países  piores  que o Brasil  são
Tunísia, Jordânia, Qatar e Indonésia. ” (MORENO. Jornal G1, 2013)

Os números de matrículas avançam, porém, a qualidade permanece ruim. O que os

países com melhores rendimentos têm em comum? O Brasil precisa avançar em qualidade,

para  isso,  o  estudo  de  casos  de  sucesso  em  outros  países  podem  trazer  contribuições

significativas. 

4 – Plano de Ação

Diante do problema exposto, faz-se necessários a elaboração de um plano de ação que

permita  dar  continuidade  da  ampliação  do  Programa  do  Ginásio  Carioca.  Por  isso,  foi

estabelecido uma proposta, que vislumbra reiniciar o Programa de forma segura num prazo de

24 meses conforme descrito abaixo:
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                 Plano de ação para expansão do Ginásio Carioca

O que fazer
(What)

Onde
(Where)

Por que
(Why)

Quando
(When)

Quem
(Who)

Como
(How)

Promover palestras
sobre o projeto do
Ginásio Carioca

Escolas Polo de
cada

Coordenadoria
Regional

Para informação e
capacitação de

professores

1º  semestre  de
2017

Profissionais
Capacitados

Através de palestras
expositivas

Pesquisa  à
comunidade escolar,
sobre a aceitação do
projeto  (direção,
professores,
funcionários  de
apoio, pais e alunos)

Em cada unidade
da Rede de Ensino

Para saber em quais
escolas o programa
tem mais aceitação

2º  semestre  de
2017

Profissionais
capacitados

Pesquisa estatística

Pesquisa das regiões
de  maiores
demandas  para  o
projeto na cidade.

 Em cada bairro,
região ou distrito

da Cidade

Para verificar
regiões com

maiores
necessidades do

projeto

2º  semestre  de
2017

Profissionais
capacitados

Pesquisa estatística

Análise  de  dados.
Determinar  o
percentual  de
escolas  da rede que
entrarão  no
programa.

Secretaria
Municipal de

Educação

Para mapear as
escolas com maior

aceitação ao
Programa.

2º  Semestre  de
2017

Gestores da
Secretaria

Municipal de
Educação

Análise  de  dados  da
pesquisa estatística.

Curso  de
capacitação  para  os
profissionais  das
escolas selecionadas

Escolas Polo de
cada

Coordenadoria
Regional

Para capacitação de
professores para o
Ginásio Carioca

1º  semestre  de
2018

Profissionais
capacitados

Aulas  expositivas  e
práticas

Preparação  para
concurso público de
professor  de 40hs e
ampliação  de  carga
horária  dos
professores  de 16hs
(voluntariamente) 

Prefeitura da
Cidade do Rio de

Janeiro

Para adequação a
carga horária do

Programa do
Ginásio Carioca

1º  semestre  de
2018

Prefeito  da  Cidade
do Rio de Janeiro

Determinar  o
quantitativo  de
profissionais
necessários.
Verificação  de
viabilidade
orçamentária  e  da
legislação em vigor.

Concurso público.
Convocação  e
capacitação  dos
concursados.

Em local
estabelecido por

cada
Coordenadoria

Regional

Para capacitação de
professores ao
Programa do

Ginásio Carioca

2º  semestre  de
2018

Prefeito  e
Secretário
Municipal  de
Educação

Publicação  de  atos
normativos  do
executivo.

Expansão  do
Programa  nas
escolas

Cada escola
selecionada para o

Programa

Para expansão do
Programa Ginásio

Carioca

Início  do  Ano
Letivo de 2019

Secretário
Municipal  de
Educação

Com  auxílio  de
profissionais
capacitados  da
Secretaria Municipal de
Educação

O plano de ação acima, tem o objetivo de minimizar as dificuldades de ampliação do

projeto Ginásio Carioca, porém a plenitude desta ação ocorrerá em longo prazo, pois espera-

se a substituição gradativa dos professores de 16hs e 22h30min por professores de 40hs ao

longo de aposentadorias, fazendo a reposição através de concursos e migrações voluntárias

para 40hs.
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5 – Conclusão

Este  trabalho  permitiu  repensar,  por  outro  ângulo,  formas  de  implementação  de

políticas públicas,  em especial  no âmbito da educação, por se entender que a organização

escolar é  um ambiente  complexo  com várias  demandas  sociais.  Neste  cenário,  buscou-se

ouvir um componente importante para o sucesso escolar, o professor. 

Viu-se  que  o  Programa  do  Ginásio  Carioca  possui  algumas  particularidades  em

relação às escolas tradicionais da rede dos municípios do Rio de Janeiro. Uma delas é que o

professor precisa ter carga horária de 40 horas, frente a uma grande quantidade de professores

de 16 horas ainda nesta rede,  caracterizando incompatibilidades.  A escola pesquisada não

foge à realidade da rede, com 80% dos professores com carga horária de 16hs e destes cerca

90% não tem a intenção de ampliar sua jornada de trabalho. 

O atual gestor da Unidade Escola não tem autonomia para resolver esse problema,

pois  a  movimentação  de  pessoal  num quantitativo  tão  grande só seria  possível  com uma

intervenção direta da Secretaria Municipal de Educação. A realocação desses profissionais em

outras  unidades  escolares  à  revelia  provocaria  um mal-estar  à  comunidade  na  qual  esses

profissionais já atuam há anos, conforme relatos que constam deste trabalho.

Por outro lado, os dados nos mostram que o programa do Ginásio Carioca melhorou o

desempenho dos alunos em avaliações como o IDERIO e IDEB. Houve também diminuição

dos índices de evasão escolar e de reprovações.

O presente estudo encontrou limitações para resolver o problema em âmbito local,

pois uma política educacional tão ampla e transformadora como a do Ginásio Carioca, que

pretende  abranger  uma  rede  de  mais  de  mil  escolas,  precisa  ser  implementada  de  forma

gradativa, respeitando as particularidades de cada comunidade. Por isso, o presente plano de

ação proposto por este estudo propõe primeiramente que as partes interessadas (professores e

comunidade) sejam bem informadas do Programa do Ginásio Carioca e que após seja feita

uma  pesquisa  estatística  de  aceitação  do  programa  e  posterior  análise  de  dados  para

determinar  o  percentual  de  escolas  da  rede  que  entrarão  no  programa,  preparação  para

concurso público de professores de 40 horas  e ampliação da carga horária dos professores de

16 horas, respeitando a capacidade orçamentária. A partir daí seria feito um mapeamento para

implementação e ampliação gradativa desta política pública.

Com as  eleições  municipais  de  2016,  houve a  mudança  do Prefeito.  O Município

atualmente está sob o mandato de Marcelo Crivela, que nomeou para Secretaria de Educação,
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Cesar Benjamin. Espera-se que estes gestores deem continuidade ao programa, e com o tempo

e aposentadoria dos professores de 16hs, ficará mais natural essa transição.

Para novos estudos, ficariam o acompanhamento e controle das escolas do programa

através da implementação de ferramentas de gestão de desempenho, como por exemplo, o

Balanced Scorecard, desenvolvida por Robert S. Kaplan e David P. Norton na década de 90.

Esta ferramenta foi utilizada com grande sucesso por várias empresas privadas, como a Mobil

e a CIGNA, além do setor público,  como no Sistema de Educação Pública da Cidade de

Atlanta, nos EUA. A Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro é muito

complexa, com vários setores e Unidades Escolares, por isso, para alinhar a Organização à

Estratégia pretendida é necessário haver a sinergia entre todos setores, e o BSC seria uma

ferramenta poderosa para garantir o sucesso do Projeto Ginásio Carioca. 
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APÊNDICE 1

ROTEIRO DE ENTREVISTA I (PROFESSOR)

1. Função/cargo:

2. Nível de escolaridade:

3. Tempo de serviço na U.E.:

4. Como você avalia o Projeto do Ginásio Carioca?

5. Você gostaria de ampliar a sua carga horária em caso desta U.E. se transformar em Ginásio

Carioca? Por que?

6. Como você avalia o processo de transição das escolas da rede para Ginásio Carioca?
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