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RESUMO 

 

Este trabalho busca compreender a relação existente entre o ensino médio integrado 

e os conceitos de formação integral e integração curricular. Procura-se aqui 

compreender, através do estudo de caso de uma escola (Núcleo Avançado de 

Tecnologias de Alimentos – NATA), fruto de uma parceria entre a Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro e uma entidade privada (Instituto Grupo Pão 

de Açúcar), de que maneira estes conceitos se comunicam na operacionalização na 

educação técnico-profissional integrada ao ensino médio. Baseado nos estudos de 

Stephen Ball sobre cultura da performatividade, gerencialismo e sobre as novas redes 

políticas e imaginário neoliberal, defendo que a integração curricular pode estar sendo 

utilizada como um instrumento que favorece a implantação da cultura da 

performatividade da educação e, consequentemente, a perda do profissionalismo 

docente. Além disso, evidencio quais são os pontos de intercessão entre os conceitos 

formação integral e integração curricular e de que maneira esta relação se liga ao 

contexto mais amplo de privatização da educação pública. Utilizo como base 

argumentativa os dados oriundos de entrevistas com ex-gestores, análises de 

documentos legais, documentos da escola, pesquisas na internet e também análises 

dos índices de qualidade da educação: IDERJ, IDEB e os resultados do SAERJ. A 

análise aponta que, na prática do ensino médio integrado, há um esvaziamento dos 

conceitos fundamentais que basearam a legislação que respalda esta modalidade de 

ensino. Destaco ainda neste trabalho um outro sentido para integração curricular não 

previsto na legislação ou ainda nas reflexões teóricas aqui mencionadas: integração 

curricular significando solução/produto educacional. Ao produzir um relato analítico de 

como se deu o desenvolvimento de uma parceria público-privada numa rede estadual 

de educação, e suas implicações curriculares, o trabalho aqui apresentado, longe de 

pretender ser completamente distinto daquilo que se passa em outras instituições, 

pode auxiliar a compreender os rumos que a educação nacional pode estar tomando 

num quadro de expansão vertiginosa das ações privadas sobre as estruturas de 

estado.  

 

Palavras-chave: Ensino Médio Integrado; Integração curricular; Performatividade e 

gerencialismo 

  



ABSTRACT 

 

This research aims to understand the relationship between the secondary school 

integrated and the concepts of integral education and curriculum integration. The 

research has made use of a case study of a high school (NATA), which resulted of a 

partnership between the Secretary of Education of the State of Rio de Janeiro and a 

private food company (Instituto Grupo Pão de Açúcar), in order to understand these 

concepts work when technical education are integrated with mainstream secondary 

school. I argue that, Based on Stephen Ball studies about performative cultures, 

managerialism, political network policies and neoliberal imaginary, that the curriculum 

integration may being used as an instrument that favors the implantation of the 

performativity culture on education, and, consequently, it causes a loss of teaching 

professionalism. In addition, the research provides evidences about the points of 

intersection between the concepts integral formation and curriculum integration, and 

how this relationship is linked to a broader context of privatization of public education. 

As an argumentative basis, there have been used data from interviews with former 

managers, analysis of legal documents, school documents, internet research and also, 

analysis of quality of education indexes: IDERJ, IDEB and SAERJ. The analysis points 

out that, in the practice of integrated secondary school, there is an emptying of the 

fundamental concepts that inspired the legislation that supports this modality of 

education. The analysis also highlights another meaning for curricular integration, not 

foreseen in the legislation or in the theoretical reflections mentioned throughout the 

literature review: curriculum integration meaning an educational solution / product. By 

producing an analytical account of how a public-private partnership developed in a 

state education network, and its curriculum implications, the work presented here, far 

from claiming to be completely different from what happens in other institutions, can 

help to understand the directions that national education may be taking in the context 

of the vertiginous expansion of private actions on state structures. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Integrated Secondary School; Curriculum Integration; 

Performativity e Managerialism. 
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INTRODUÇÃO 

  

Um estudo, uma pesquisa que culmina no processo de construção de uma tese 

não tem início quando começam as aulas do programa de doutorado a serem 

cursadas. Antes, qualquer pesquisa tem suas raízes em contextos bem distintos 

daqueles em que se iniciam os questionamentos que acabam por estruturar uma 

pesquisa que originará o texto da tese. É como se fosse o desabrochar de uma flor na 

primavera, que para exibir suas pétalas, atrair polinizadores para enfim disseminar 

seu conteúdo vital: precisou de horas, dias, meses, e em alguns casos, até mesmo 

anos de iluminação e sustância. Ainda me valendo de analogias, se entendermos que 

a luz está relacionada a clarear tanto o mundo físico quando o mundo das ideias, 

pode-se dizer que assim também ocorreu com este trabalho. E mais, se entendermos 

que assim como a água e nutrientes dão sustância às plantas, as ideias e debates 

dão vigor e raízes às pesquisas, pode-se dizer que assim também ocorreu com esta 

tese.  

A pesquisa que aqui trago é o resultado de anos de trajetória acadêmica. Não 

digo anos de pesquisa específica no campo em que me propus a trabalhar1, mas 

afirmo que claramente, usando mais uma vez a luz como metáfora, são anos de 

situações, leituras, discussões, reuniões que de uma maneira intencional, mas nem 

sempre, mostram-se intimamente relacionadas à produção desta tese. O que quero 

dizer é que minha trajetória como professor de Biologia está intimamente relacionada 

com o processo de busca da titulação de doutor em educação, e é por aqui que 

começo a contextualizar esta pesquisa.   

Logo após o término do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro – Faculdade de Formação de Professores 

(UERJ/FFP), em 2009, ingressei no magistério assumindo o cargo de professor de 

Ciências e Biologia2 na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro 

                                                
1 Refiro-me ao campos dos estudos curriculares, uma vez que tanto a pesquisa que realizei no mestrado 
quanto a que aqui apresento dedicam-se a desenvolver questões ligadas aos estudos curriculares.  
2 Na Secretaria do Estado do Rio de Janeiro existe distinção entre professores de Ciências e 
professores de Biologia. Embora a formação para atuar nas duas disciplinas sejam a mesma, o que 
ocorre é que estas funções são separadas por concursos diferentes. Dessa forma existem vagas 
específicas para professores de Ciências, destinadas ao ensino fundamental, e também vagas para 
professores de Biologia, destinadas ao ensino médio.  Ao dizer que ingressei para o magistério como 
professor de Ciências e de Biologia quero dizer que ingressei em duas vagas diferentes, resultantes de 
dois concursos distintos: uma destinada a dar aulas de ciências e outra destinada para Biologia. 
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(SEEDUC-RJ). Enquanto dava meus primeiros passos como professor, pude vivenciar 

as inseguranças de um professore recém-formado bem como as dificuldades de 

quem, independentemente do tempo de formação, leciona em escolas da periferia do 

estado do Rio de Janeiro. Sendo mais específico, em relação às dificuldades citadas, 

refiro-me aos baixos salários, escolas precarizadas, falta de materiais, conteúdos 

desconexos das realidades dos alunos, dificuldade em mostrar para os alunos o 

propósito da própria escola, falta de segurança, assaltos, tiroteios e as mais 

incontáveis situações de precarização do espaço escolar que, para minha tristeza, 

cada vez mais se agravam. Estas dificuldades me levaram a questionar tanto o 

ambiente em que trabalhava quanto a minha própria função como professor: como 

fazer a escola ter sentido para estes alunos? Qual é o papel do conteúdo na formação 

do cidadão? Qual o meu papel como professor? Eu posso escolher o que ensinar? De 

que maneira o que eu leciono, e também a forma como o faço, pode interferir na 

realidade dos meus alunos? 

Essas foram as minhas inquietações em forma de perguntas que surgiram no 

“chão da escola”. Da própria vivência escolar como professor de escolas da periferia. 

E, como todos nós sabemos, perguntas atraem/demandam respostas e respostas 

alteram/criam perguntas. Em meu anseio por algo que me ajudasse diretamente em 

minha prática docente nas escolas em que lecionava, me vi, em 2010, levado a 

procurar respostas às perguntas que me inquietavam no curso de especialização em 

Ensino de Biologia, também ofertado pela UERJ/FFP.  

À época, questões relacionadas às maneiras de se ensinar conteúdos da 

disciplina Biologia constituíam-se centrais para mim, pois o que realmente me 

inquietava era entender o sentido de se ensinar as minúcias da Biologia. O paradoxo 

é que eu esperava ensinar temas específicos do conhecimento biológico para alunos 

que mal conseguiam ler e interpretar textos, que com muita frequência assumiam que 

iam para a escola para poder jantar, e que em sua maioria não tinham objetivos 

maiores do que trabalhar no comércio local ou ainda serem absorvidos pelas próprias 

atividades atreladas ao tráfico de drogas3.  

                                                
3 Embora pareça demasiadamente duro expor a situação desta maneira, preciso dizer que após anos 
de trabalho com alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) em comunidades da região 
metropolitana do Rio de Janeiro (São Gonçalo e Itaboraí), a triste realidade é mais dura do que gostaria. 
Por anos vi alunos com comportamento alterados em sala de aula, usando e vendendo drogas nos 
arredores da escola. Era também relativamente comum perder alunos ao longo do ano letivo, seja por 
evasão relacionada a motivos pessoais (como inserção no mundo do trabalho), seja por morte, 
frequentemente associada à ação do tráfico. Neste contexto, por mais paradoxal que possa parecer, 
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Percebi que minhas inquietações não seriam sanadas estudando mais sobre a 

Biologia, nem sobre as melhores soluções para transmitir o conhecimento desta 

ciência que muito me intriga. A ciência Biologia tem muito a responder ao mundo e 

seus problemas, às políticas, ao desenvolvimento econômicos, aos problemas da 

ciência moderna e também às diretrizes de uma sociedade, mas às minhas perguntas, 

todo o seu conteúdo específico de “mitocôndrias” e “ATPs”4 pouco respondiam. Não 

é o caso de dizer que a Biologia tenha perdido o seu valor como possibilidade teórica 

de explicação do mundo que nos cerca, mas é o caso de compreender que as 

questões que então povoavam minha mente não estavam direcionadas à Biologia, e 

dos seus métodos e conceitos pouco tirariam proveito. No entanto, como um vaga-

lume (luz que vaga) no meio da floresta, um certo lampejo foi visto. Uma possibilidade.  

Em uma disciplina sobre currículo, que inicialmente não me despertava o menor 

interesse, comecei a questionar se o que me faltava era de fato mais conteúdos de 

Biologia ou se me faltava aprender a questionar os conhecimentos apresentados 

como dados. Novas perguntas atreladas à novas possibilidades de análise da minha 

realidade: por que este conteúdo e não outro? A quem interessa este conjunto 

canonizado de conteúdos? Quais são os conhecimentos que são deixados do lado de 

fora da escola? Como surge uma disciplina? Seriam estas novas perguntas o início 

das respostas? Mesmo sem perceber, ao começar a pensar neste tipo de questões, 

começava também a me aproximar de uma visão crítica do ensino escolar.  

Paralelamente, neste período em que cursava a especialização (2010) 

expandiram-se na rede de escolas da SEEDUC-RJ as Parcerias Público Privadas 

(PPP), especialmente, as nomeadas de Programa Dupla Escola5, iniciativa do estado 

que prima pela manutenção do estudante em tempo integral na escola, 

proporcionando uma jornada dupla, o que justifica o nome da iniciativa. Este programa 

surge da parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro com algumas empresas 

interessadas na formação técnica dos alunos. Nesta parceria caberia ao Estado 

fornecer as condições básicas, como equipe diretora, equipe de apoio e pedagógica, 

além dos docentes das áreas propedêuticas (disciplinas não-técnicas), devendo as 

                                                
“entrar para o tráfico” se apresentava como real alternativa lucrativa, pois demandava pouco estudo e 
poucas habilidades específicas, mesmo que significasse risco à própria vida e também de seus 
familiares.  
4 Conteúdos específicos da Biologia relacionados à respiração celular. Menciono estes conteúdos como 
exemplos de temas relacionados aos estudos biológicos e que não estão relacionados diretamente as 
questões que inicialmente me inquietaram.  
5 Mais adiante nesta tese, as Parcerias Público Privadas serão amplamente debatidas. 
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empresas parceiras fornecer condições estruturais para a realização de atividades 

formativas (como maquinário, laboratórios, etc.) assim como contratar e manter a 

equipe de professores de disciplinas técnicas6.    

Além de ofertar Educação Profissional integrada ao Ensino Médio em período 

integral, um outro diferencial das escolas participantes deste programa é ter a 

integração curricular como principal orientação das atividades pedagógicas 

realizadas. Desta maneira, todos os membros da comunidade escolar, incluindo 

gestores, equipe pedagógica, alunos e os professores de todas as disciplinas, ao 

ingressarem no colégio, comprometem-se em desenvolver/realizar atividades 

integradoras entendidas como atividades interdisciplinares7.   

Visto que as condições das escolas participantes do Programa Dupla Escola 

eram bastante melhores, comparando-as com as escolas estaduais não inclusas no 

programa, a procura por vagas tanto de alunos quanto de professores era alta, o que 

acabou gerando a necessidade de um processo seletivo para ambos8. E foi num 

desses processos seletivos9 que acabei ingressando na Escola Estadual Comendador 

Valentim dos Santos Diniz (CECVSD), também conhecida como Núcleo Avançado de 

Tecnologia de Alimentos (NATA), fruto de uma parceria entre o Governo do Estado 

do Rio de Janeiro e o Instituto Grupo Pão de Açúcar10 (IGPA).  Esta instituição oferece 

cursos de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em horário integral, tendo a 

concepção de integração curricular como fundamento de todas as ações 

desenvolvidas11.  

Não bastasse a diferença na estrutura curricular, o NATA é uma escola com 

uma estrutura física diferenciada que destoa completamente da realidade das outras 

                                                
6 A estruturação destas parcerias obedecia a contratos próprios de maneira que a responsabilidade das 
partes ficava assegurada no documento contratual. Irei desenvolver em minúcias a estrutura deste 
programa ao longo desta tese.  
7 Ao longo deste trabalho irei também desenvolver melhor a relação entre integração e 
interdisciplinaridade, no entanto posso adiantar que este trabalho focaliza a integração curricular e não 
a interdisciplinaridade em si. 
8 O processo seletivo para professores era conhecido como “mobilidade interna”. Esta ação da 
SEEDUC era vista como uma ação de valorização dos professores. 
9 Este processo seletivo consistiu em um preenchimento de formulário online, envio do currículo e 
também de entrevista com a equipe gestora do Colégio Estadual Comendador Valentim dos Santos 
Diniz. Cabe destacar que eu já trabalhava em outra escola estadual e o que aconteceu foi uma 
mobilidade interna, de maneira que, ao passar no processo seletivo eu acabei sendo transferido para 
essa escola.  
10 Mais à frente irei me deter na caracterização deste instituto e também nas peculiaridades desta 
parceria público-privada.  
11 Desenvolverei o conceito de integração curricular de acordo com vários autores e também como ele 
é entendido nesta instituição. 
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escolas do Estado, pelo menos, naquelas de minha experiência como docente. Uma 

vez que havia uma parceria com uma entidade privada que injetava recursos 

financeiros, a qualidade das instalações e também a disponibilidade de recursos 

tecnológicos variados era parte do cotidiano de quem ali trabalhava. Além disso, os 

professores ligados à Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-

RJ) que ali se encontravam recebiam um acréscimo no salário para poder participar 

deste projeto, o que demandava muito tempo e empenho dos docentes12.  

Encontrar uma escola diferenciada tanto pela sua estrutura física quanto por 

seu projeto educacional me fez pensar mais profundamente em questões diretamente 

relacionadas ao currículo, especificamente à integração curricular. Uma vez que, 

enquanto lecionava no NATA eu continuava dando aula em uma escola da periferia 

do Rio de Janeiro, comecei a pensar sobre as consequências de seguir os mesmos 

programas curriculares em escolas com realidades tão distintas. Isto me levou a 

questionar: será que em nome de uma igual oportunidade de acesso aos 

conhecimentos disciplinares eu não nego a alguns a compreensão destes 

conhecimentos? Pressupor que todos os alunos precisam do mesmo conteúdo não 

significa favorecer a formação de uns em detrimento de outros? Como pode ser 

democrático e aceitável a existência de duas escolas pertencentes à mesma rede 

pública que possuem realidades tão diferentes?  

O que aqui pretendo sinalizar é que cursar a especialização na UERJ, iniciar 

leituras e discussões na área do Currículo, trabalhar em uma escola da periferia do 

Rio de Janeiro e, paralelamente, ingressar em uma escola do Programa Dupla Escola 

aguçou o meu interesse sobre as questões referentes ao currículo, sua produção e 

também os seus resultados em sala de aula.  

Durante o período em que trabalhei no NATA (três anos) motivado tanto pela 

equipe de professores quanto pelo próprio trabalho pedagógico desenvolvido na 

instituição, ingressei no curso de mestrado em Educação na UFF (Universidade 

Federal Fluminense), no qual pude aprofundar meus estudos em Currículo. Embora o 

                                                
12 Não irei me deter aqui na caracterização do colégio pois farei isso com mais profundidade no primeiro 
capítulo desta tese. Por ora é suficiente saber que a integração curricular era tão fundamental para esta 
instituição que até mesmo os horários dos professores eram distribuídos na grade curricular de maneira 
a possibilitar a execução de aulas integradas. Desta forma, garantia-se desde a estrutura da matriz 
curricular à possibilidade da presença de dois professores de diferentes disciplinas na mesma sala de 
aula realizando o que no Projeto Pedagógico da escola se denomina aula integrada.  
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tema da minha dissertação não esteja diretamente relacionado ao tema desta tese13, 

posso afirmar que o período em que estive em contato com o grupo Currículo, 

Docência & Cultura (CDC), lendo e discutindo textos referentes aos estudos 

curriculares, cultura, formação de professores e outros temas, foi fundamental para 

me fazer questionar a minha própria prática como docente nesta instituição de ensino 

integral e integrado. Questionamentos estes que podem ser entendidos como os 

embriões das perguntas que estruturam esta tese.   

Foi neste período que começou a ficar claro pra mim que, concordando com 

Goodson (1983), o currículo não é algo pronto, cristalizado, imóvel. Ao contrário, ele 

se manifesta como uma construção social, datada e contextualizada. Desta forma, 

também são construções sociais o que chamamos de disciplinas escolares, que 

segundo ele “não são entidades monolíticas, mas amálgamas mutáveis de subgrupos 

e tradições” (Ibid., p.3). Embora inicialmente isto pouco tivesse a ver com os 

conteúdos específicos da disciplina Biologia, a compreensão de que tudo o que se 

considera como pertencente à disciplina escolar que eu lecionava era uma construção 

social me fez ter uma outra relação com os conteúdos disciplinares e também com as 

minhas escolhas do que ensinar. Baseado nesta concepção de disciplina escolar 

entendo que não há algo em algum lugar que essencialmente possa ser chamado de 

Biologia e que deva ser ensinado, antes aquilo que se ensina é fruto de uma 

construção histórica e social, revelando embates por recursos e prestígios, além de 

ser possível prever padrões de estabilidade e de mudança14.  

Associado à esta discussão, através da leitura de autores como Chervel (1990), 

Selles & Ferreira (2004); Roquete (2011), Lopes (2000) comecei também a perceber 

que o que identificamos como disciplina científica difere em muito do que chamamos 

de disciplina escolar. Para todos estes autores, e também para mim, a diferença entre 

estas duas instâncias do saber não é de quantidade de conhecimento ou do grau de 

exatidão daquilo que se afirma, mas de origem e finalidade. Enquanto a primeira 

relaciona-se à academia e à produção científica, cuja finalidade é o avanço da 

                                                
13 Em minha dissertação procurei analisar como tem sido justificado o ensino de evolução na disciplina 
escolar Biologia, utilizando como fonte de dados coleções de livros didáticos produzidos entre 1970 e 
2010.  
14 Isto não significa dizer que as disciplinas não são importantes ou que os conteúdos das áreas dos 
saberes não devam ser selecionados. Irei desenvolver melhor esta discussão no primeiro capítulo, 
especificamente na seção “Motivos da disciplinarização”. 
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ciência15, a segunda relaciona-se ao ambiente escolar e com as finalidades próprias 

da escola. Dessa forma, o que se ensina nas escolas não é algo de fora que se impõe, 

mas também é uma produção e transformação que ocorre dentro do espaço escolar, 

na relação professor, aluno e conhecimento.    

Tendo isto em mente fica fácil compreender a escolha do meu tema da 

dissertação: “Evolução em Livros Didáticos de Biologia (1970 – 2010): Entre Tradições 

Biológicas e Escolares”, na qual eu procurei relacionar os conhecimentos biológicos 

com os novos questionamentos que foram acalentados a partir da discussão sobre 

currículo. Especificamente, me detive em analisar livros didáticos durante o período 

escolhido, buscando sinais de padrões de estabilidade e mudança (MEDRADO, 

2014). 

Alguns meses após a defesa da dissertação, ainda em 2014, fui aprovado em 

um concurso público para atuar como professor de Biologia 40h, dedicação exclusiva, 

do Instituto Federal Fluminense (IFF), o que exigiu a exoneração do meu cargo como 

professor, nas duas matrículas, da SEEDUC-RJ e, portanto, o meu desligamento do 

NATA. À época, dezembro de 2014, existia neste novo ambiente de trabalho um 

interesse em inovar no que tange à oferta do ensino médio integrado16. O ponto de 

partida era a criação de um novo campus do Instituto Federal que pudesse pensar a 

formação dos alunos para além das denominadas “amarras” disciplinares17. Um 

espaço em que, fundamentado na legislação e também nos textos que inspiraram os 

documentos legais, fosse possível criar uma prática inovadora no que tange à 

integração entre conhecimentos disciplinares, inclusive com uma nova construção 

curricular e também propostas pedagógicas inovadoras.     

Visto que neste novo ambiente de trabalho a equipe diretora começava a se 

interessar em fomentar práticas integradoras, acabei retomando questionamentos 

sobre o currículo, só que desta vez focalizando a integração curricular, baseado tanto 

em minha experiência no NATA quanto em todas as discussões sobre a origem das 

                                                
15 Entendo que pode parecer uma visão ingênua do avanço científico mas para os fins deste trabalho 
esta discussão não se mostra pertinente.   
16 Diferentemente das escolas estaduais, o Instituto Federal Fluminense, assim como outros institutos, 
possuem em sua lei de criação (lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008) o claro objetivo de ministrar 
educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados. Dessa 
forma o ensino médio integrado deixa de ser a exceção ou um modelo inovador (como é o caso das 
escolas participantes do Programa Dupla Escola) e passa a ser prioridade. Quando digo que existia um 
interesse em inovar neste novo campus não me refiro à existência ou não de cursos integrados, mas 
sim à maneira como esta integração se daria.  
17 Refiro-me a criação do campus Avançado Maricá, que se deu no final de 2014.  
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disciplinas escolares realizadas no grupo de pesquisa CDC e também aquelas já 

tecidas em minha dissertação. Desta maneira, comecei a me aproximar de questões 

relacionadas a temas como integração curricular e interdisciplinaridade não apenas 

por demandas do novo local de trabalho, mas também por interesses de pesquisa. 

Quero dizer que o contato com este novo ambiente profissional acendeu (mais uma 

vez usando a luz como metáfora) meu interesse (e minha curiosidade intelectual) para 

questões relacionadas ao currículo, em perspectivas que envolvessem a integração 

curricular, formuladas tanto teoricamente quando nas práticas em salas de aula.   

Neste período, inicialmente, me interessavam questões referentes à prática 

docente em contextos de integração curricular, como no NATA. De maneira resumida 

minhas perguntas iniciais giravam em torno de uma pergunta central: Como os 

professores mobilizam os seus saberes durante práticas integradoras? Desejava 

compreender o lugar da ação integradora na atuação docente e também compreender 

a apropriação que tem sido feita, por parte dos professores, formado em cursos de 

licenciatura de natureza disciplinar, do escopo teórico que sustenta as propostas 

curriculares integradoras.   

Com esta pergunta de partida, iniciei em 2015 a pesquisa que culminou na 

produção desta tese, vinculada ao programa de doutorado em Educação da UFF, 

objetivando compreender mais sobre os saberes docentes mobilizados por 

professores, formados disciplinarmente, no Núcleo Avançado de Tecnologia de 

Alimentos (NATA).  

O que quero sinalizar é que, como dito no primeiro parágrafo deste texto, se 

esta produção se compara a uma flor, as raízes que a sustentam datam de 

questionamentos produzidos há mais de nove anos. Desta forma, não creio que seja 

possível separar o que aqui será exposto da minha reflexão teórica realizada em todos 

os cursos feitos anteriormente, ou ainda de toda a bagagem que trago como professor 

e também de todos os conhecimentos que adquiri no “chão da escola”. Sendo assim, 

justifico também esta introdução biográfica pois, ao se considerar esta pesquisa sobre 

integração, julgo ser importante revelar também as motivações e as origens dos 

questionamentos que aqui são apresentados. Mas, principalmente, não creio ser 

possível separar o resultado desta pesquisa dos ensinamentos que a própria escola 

me deu (ou será melhor usar “escolas”?). Meu desejo então é que, em alguma medida, 

este trabalho sirva para a valorização da escola, não apenas como espaço de 

transmissão de conhecimento (como vem sendo defendido por parte da população), 
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mas também como espaço de produção e questionamentos férteis e fundamentais. 

Um ambiente rico de inventividade, que ensina a todos os que nele transitam. Um 

ambiente que forma alunos e professores. Um espaço rico em reflexão e potente na 

proposição de ações que mudam realidades.  

Após a realização das disciplinas do programa de doutorado em 2016, dei início 

ao trabalho de campo. Esta primeira etapa consistia em retornar ao NATA, objetivando 

uma aproximação inicial. Porém, chegando ao colégio encontrei uma situação um 

tanto peculiar que, gradativamente, me fez mudar os próprios objetivos e rumos da 

pesquisa.  

Por causa da recente crise financeira do Estado do Rio de Janeiro18, a 

SEEDUC-RJ, juntamente com outros setores da administração do estado, deu 

prosseguimento aos cortes de verbas, aprofundando-os, e nesse processo de 

enxugamento das contas públicas, o dinheiro que era destinado para realização de 

atividades integradoras19 nas escolas participantes do Programa Dupla Escola foi 

retirado, o que acabou gerando a interrupção das atividades de integração dos 

professores ligados à rede estadual de educação.  

Neste contexto, mesmo compreendendo a relevância das minhas questões 

iniciais, questões de outras naturezas passaram a ocupar a centralidade desta 

pesquisa. Em particular, entender o processo pelo qual esta parceria público-privada 

se colocava frente às mudanças do projeto inicial, pareceu-me um rico contexto para 

o estudo curricular. Assim, passaram a ser interesses de pesquisa outras questões, 

tais como: considerando as novas condições da parceria público privada ainda 

defende-se a integração como eixo norteador da escola?;  ainda existem atividades 

integradoras, mesmo que neste novo contexto a ação integrada não seja obrigatória?; 

caso sim, que argumentos justificam a realização de tais atividades?; existe 

resistência docente às novas condições impostas? Como ela se dá?; como é e como 

se dá a produção desse currículo parte disciplinar parte integrado?; quais e em que 

medida se colocam as disputas de poder entre a comunidade da escola e as outras 

instituições envolvidas no NATA?  

                                                
18 Refiro-me à crise que ficou evidente após a realização dos Jogos Olímpicos 2016, crise esta que 
culminou na elaboração do Regime de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro, homologado em 
setembro de 2017.  
19 Para  a realização das aulas integradas os professores recebiam um adicional no salário.É este 
recurso que, por causa da crise financeira do estado, deixou de ser ofertado.  
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A natureza dessas questões foi alterando gradativamente a pergunta de 

partida: o interesse inicial de investigar os saberes dos professores mobilizados 

durante as práticas integradoras no interior das atividades do NATA foi sendo 

deslocado para investigar essas práticas integradoras, ou o processo de integração 

em perspectivas muito mais amplas. E este foi o direcionamento desta pesquisa 

durante os dois primeiros anos, sendo justificado por possibilitar entender mais sobre 

os efeitos práticos da realização de um currículo alternativo à organização disciplinar 

do conhecimento. Além disso, buscava-se indícios de possíveis “estratégias” conceito 

formulado por Certeau (1998) que poderiam estar sendo desenvolvidas em resposta 

à nova configuração orçamentária do Estado. Sendo assim, me interessavam as 

nuances entre “estratégias” e “táticas”, nomeadas pelo autor, que indicassem a 

produção de práticas novas, constituindo o cotidiano escolar neste contexto específico 

como um espaço de criação e não de apenas implementação de ações.   

Mas, retornando à analogia botânica, se as condições do ambiente mudam, a 

aparência e até mesmo a fisiologia de uma planta, pode-se dizer que o contexto 

também pode modificar por completo a estrutura de uma pesquisa. Quanto mais me 

aprofundava nas questões propostas, mais questões surgiam. Quanto mais estudava 

meu objeto, mais eu percebia que havia dimensões a serem observadas que não 

estavam ligadas diretamente ao meu escopo inicial de investigação.  

A síntese de tudo que havia sido produzido ao longo de dois anos foi levada à 

banca avaliadora no processo de qualificação da tese. Longe de ser um espaço de 

ostentação de currículos e de exibição de uma oratória forçadamente rebuscada, o 

exame de qualificação desta tese foi uma etapa fundamental para a amadurecimento 

da pesquisa, pois a partir dos apontamentos realizados pela banca decidi mudar o 

foco deste trabalho: resolvi abandonar o objetivo de identificar as práticas docentes 

como integradoras ou interdisciplinares. Abandonei também a observação do 

ambiente a fim de procurar práticas de integração curricular. Já não me interessava, 

para os fins desta pesquisa, mesmo que ainda considere importante, compreender 

como os professores mobilizam os seus saberes nas práticas ditas integradoras. 

Porém, numa pesquisa, abandonar um objetivo significa abraçar outros, com novas 

reflexões e novas bases teóricas. Neste sentido, passei a buscar a relação entre a 

integração curricular, o ensino médio integrado e a formação integral. Colocarei isto 

de outra maneira para que me faça ser entendido.  
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O ensino médio integrado era ofertado na escola em que eu havia trabalhado 

e que agora estava desenvolvendo minha pesquisa (NATA). Esta integração, prevista 

por lei20, se dá de maneira a permitir que o aluno se forme em nível técnico e médio 

ao mesmo tempo, sendo estas formações indissociáveis. Porém, nesta escola 

específica, a integração entre educação profissional e educação de nível médio 

ocorria permeada por práticas docentes integradoras afinadas às ideias 

interdisciplinares, numa defesa da integração curricular como o eixo de todas as 

outras atividades pedagógicas. Entretanto, a legislação prevê a indissociabilidade 

entre nível médio e técnico, mas não obriga nenhuma instituição a se fundamentar na 

integração curricular. As perguntas que surgem então são: Por que no NATA existe a 

centralidade da integração curricular? Como ocorreu esta passagem de ensino médio 

integrado para ensino médio “curricularmente” integrado? A quem interessa que o 

currículo seja integrado? Será que a relação com os parceiros privados tem alguma 

coisa a ver com o estabelecimento da integração como eixo das ações desta escola? 

Que relação há entre currículo integrado, formação integral e escola em tempo 

integral? O esforço de amadurecer e entender estas questões é que apresento aqui 

em forma de tese.  

É possível perceber de maneira evidente que esta pesquisa gravita ao redor de 

dois núcleos que, por sua vez, contêm duas distintas questões de partida. O primeiro 

núcleo diz respeito à relação entre ensino médio integrado, educação integral e 

integração curricular. Este núcleo da pesquisa é desenvolvido na primeira unidade 

desta tese. Especificamente nesta parte, busco compreender as matrizes teóricas que 

sustentam os conceitos integração curricular e formação integral. Também faz parte 

dos meus objetivos nesta seção tentar compreender como se dá a relação entre os 

aspectos mais abrangentes e filosóficos do conceito de educação integral com a 

prática da integração curricular. Busco também compreendê-la no caminho percorrido 

na história recente da educação brasileira, o que possibilitou a aproximação destes 

dois conceitos na escola analisada (e aqui já adianto parte dos resultados desta 

seção). 

Já o segundo núcleo da pesquisa está relacionado a outras possibilidades de 

significados atribuídos à integração curricular na prática da escola. Especificamente, 

desenvolvo a tese de que a integração curricular pode ser utilizada como um 

                                                
20 Não irei expor aqui todas as leis que tratam deste assunto, pois desenvolvo isto de maneira mais 
detalhada no primeiro capítulo.  
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instrumento para a implementação do que Ball chama de cultura da 

performatividade21. Aqui mais uma vez faz-se necessário uma melhor explicação para 

que a questão a ser abordada no segundo capítulo, e também sua importância, seja 

compreendida.  

Em resumo esta tese pode ser definida como uma tentativa de responder duas 

perguntas:  

1- Que relações se estabelecem, no contexto estudado, entre ensino 

médio integrado, educação integral, ensino em tempo integral e 

integração curricular?; e  

2- De que forma a integração curricular pode ser usada como um 

instrumento para a implementação da cultura da performatividade? 

 

Buscando respostas para estas perguntas analiso aqui a realidade de 

implantação do Colégio Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz (CECVSD), 

que também é conhecido como o Núcleo Avançado de Tecnologia de Alimentos 

(NATA)22. Escolho analisar o contexto de integração desta escola pois a oferta Ensino 

Médio Integrado ao curso técnico, em horário integral e com ênfase na integração 

curricular, se mostra um ambiente rico para compreender a relação entre ensino médio 

integral, educação integral e integração curricular. Além disso, esta instituição, como 

já dito, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e uma instituição privada, 

o que me parece um ambiente profícuo para entender a relação, cuja tese defendo, 

entre integração curricular, a cultura da performatividade e a entrada do capital privado 

nas instituições públicas de ensino.  

Não pretendo com a análise desta escola específica realizar generalizações 

construindo respostas que deem conta de explicar todas as realidades similares. Ao 

contrário, o contexto aqui estudado é único por conta das entidades envolvidas na 

formação desta escola, e também por conta do contexto político, datado, que culminou 

nas ações de fundação desta instituição. Todavia, busco neste caso particular 

respostas que possam ajudar a compreender os efeitos da ampliação do discurso 

sobre integração curricular nas escolas. Procuro compreender efeitos das ações 

                                                
21 Irei me deter em esmiuçar estes conceitos no segundo capítulo.  
22 A partir de agora utilizarei o nome NATA quando quiser me referir a esta instituição de ensino, pois 
esta é a forma mais usual tanto em notícias veiculadas pela internet quanto nas próprias conversas 
entre os que trabalham nesta escola.  
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integradoras que podem não estar sendo previstos ou ainda que podem estar sendo 

ignorados. Busco também trazer evidências de que a implantação da integração 

curricular, em última instância, fortalece o valor dado aos índices de aferição da 

qualidade da educação, criando uma cultura de competição por números e de culto 

aos índices, e consequentemente perda de profissionalismo docente23. 

Justifico a pertinência e importância deste trabalho por permitir compreender as 

implicações e relações políticas envolvendo a integração curricular, possibilitando 

uma abordagem do tema que ultrapasse a dicotomia fragmentação/integração do 

conhecimento. Além disso, este trabalho também pode servir como um relato de como 

se deu o desenvolvimento de uma parceria público-privada numa rede estadual de 

educação. Talvez o que apresento aqui possa estar sendo repetido em outras 

instituições, desta maneira, creio que as reflexões que aqui apresento sobre 

integração curricular, estabelecimento de parcerias público-privadas e sobre a 

implantação da cultura da performatividade, podem auxiliar a compreender os rumos 

que a educação nacional talvez esteja tomando.  

 

 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

 Considerando os objetivos aqui eleitos, desenvolveu-se uma investigação com 

abordagem dialética24 (que não nega a dicotomia pesquisa qualitativa/quantitativa), 

porém com predominância de dados qualitativos. Esta escolha baseia-se na 

compreensão de que a pesquisa qualitativa    

 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001, p. 22). 
 

                                                
23 Observe que aos poucos começo a apresentar os conceitos teóricos que fundamentam a análise que 
desenvolvo nesta tese, como performatividade, profissionalismo e outros. Me dedicarei a aprofundar 
estes conceitos no segundo capítulo.  
24 Preciso destacar que ao dizer que desenvolve-se aqui um método dialético não me refiro ao método 
marxista, mas à inter-relação necessário entre dados qualitativos e quantitativos para compreender os 
significados dos processos, como explicitado por Minayo (2001) 
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 Uma vez que procuro compreender sentidos dados à integração curricular e 

suas inter-relações com outros conceitos, justifico a escolha da abordagem qualitativa, 

pois procuro respostas que se aproximam do “mundo dos significados das ações e 

relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e 

estatísticas” (Ibid., p. 22). 

 Em coerência com essa abordagem escolhida, lanço mão das seguintes ações 

para coleta de dados: observação de campo (apenas na fase inicial); realização de 

entrevistas; análises de documentos legais (legislação federal, legislação estadual e 

documentos internos da escola). Todavia, apesar de empregar estes dispositivos mais 

comuns na pesquisa qualitativa, utilizo aqui também os resultados dos índices como 

IDEB e IDERJ, que são índices criados para aferir a qualidade da educação das 

escolas públicas do Brasil e do Rio de Janeiro, respectivamente. Utilizo também os 

dados das avaliações externas realizadas na escola em questão: SAERJ25. Dessa 

forma, conforme anunciado inicialmente, busco uma complementaridade entre os 

conjuntos de dados quantitativos e qualitativos, aproximando-me de uma abordagem 

dialética. Baseio-me mais uma vez em Minayo (2001) que defende que  

 

A Dialética pensa a relação da quantidade como uma das qualidades 
dos fatos e fenômenos. Desta forma, considera que o fenômeno ou 
processo social tem que ser entendido nas suas determinações e 
transformações dadas pelos sujeitos. Compreende uma relação 
intrínseca de oposição e complementaridade entre o mundo natural e 
social, entre o pensamento e a base material. Advoga também a 
necessidade de se trabalhar com a complexidade, com a 
especificidade e com as diferenciações que os problemas e/ou 
"objetos sociais" apresentam (Ibid., p.25). 
 

Como existe predominância de dados qualitativos em relação aos quantitativos, e 

também existe um esforço de complementaridades entre os conjuntos de dados, não 

somente justifico a abordagem aqui escolhida - abordagem dialética com 

predominância de dados qualitativos – como passo a apresentar a origem do conjunto 

de dados qualitativos utilizados nesta pesquisa: 

 

 

 

                                                
25 Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro. Consiste na avaliação externa 
estadual com periodicidade anual que juntamente com outros fatores compõe o índice de qualidade da 
educação do Estado do Rio de Janeiro (IDERJ) 
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a) Observação inicial do ambiente escolar:  

Esta etapa ocorreu antes da reformulação da tese após a banca do 

exame de qualificação, quando a orientação metodológica ainda apontava para 

uma abordagem etnográfica associada à pesquisa de estudo de caso26. 

Embora não esteja diretamente relacionada à discussão aqui proposta, 

julgo ser importante o registro da realização desta etapa, pois esta foi 

fundamental para o andamento da pesquisa como ela ocorreu, conforme 

relatado no início deste texto. Além disso, nesta etapa foram coletados os 

dados referentes aos documentos oficiais da escola: Projeto Político 

Pedagógico da Escola, anotações e documentos arquivados por antigos 

diretores. Para o desenvolvimento desta pesquisa na instituição escolhida foi 

utilizada a Carta de Aceitação, cujo modelo encontra-se no APÊNDICE A desta 

tese.  

 

b) Análise de documentos oficiais: 

Diz respeito às leis que foram utilizadas na análise documental, a saber:  

● Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) 

● Decreto 2.208/97 [Regulamenta o § 2 º do art. 36 e os Arts. 39 a 42 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional] (BRASIL, 1997-a) 

● Decreto 5151/2004 [Regulamenta o § 2º do Art. 36 e os Arts. 39 a 41 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, e dá outras providências] (BRASIL, 

2004). 

● Lei nº 11.741 de 2008 [Altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da 

educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e 

adultos e da educação profissional e tecnológica] (BRASIL, 2008) 

                                                
26 Esta era a escolha metodológica visto que iniciei esta pesquisa buscando compreender a produção 
curricular mediada pelos saberes docentes em um contexto peculiar de tensão entre o fazer disciplinar 
e o interdisciplinar 
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● Lei 11.079 de 2004 [Institui normas gerais para licitação e contratação 

de parceria público-privada no âmbito da administração pública.] 

(BRASIL, 2004-b) 

● Lei estadual 5.068/2007 [institui o PROGRAMA ESTADUAL DE 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PROPAR, destinado a disciplinar 

e promover a realização de parcerias público-privadas no âmbito da 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro] (RIO DE 

JANEIRO, 2007) 

 

 Essas fontes documentais são legislações que têm o objetivo de ajudar a 

compreender o contexto de criação da instituição, e conferem inteligibilidade ao 

processo de pesquisa, uma vez que estão diretamente relacionados ao surgimento da 

integração curricular no NATA e também aos sentidos atribuídos à integração.  

 

c) Entrevistas:  

Esta é uma estratégia de coleta de dados afinada à abordagem metodológica 

escolhida, fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa.  Mais uma vez 

me baseio em Cecília Minayo na escolha da entrevista como estratégia, uma 

vez que  

 

nas ciências sociais a importância da entrevista decorre do fato de [...] 
a fala ser reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, 
normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo 
ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, as representações 
de grupos determinados, em condições históricas, socioeconômicas e 

culturais específicas (MINAYO, 2004, p. 109-110). 
 

  O emprego de entrevistas serviu a um duplo propósito: ajudar a reconstruir a 

história de criação do NATA e também ajudar a responder as duas questões centrais 

propostas e destacadas na introdução desta tese. Escolheu-se entrevista do tipo 

semiestruturada, pois esta modalidade de entrevista, de acordo com Lüdke e André, 

possibilita uma interação entre o entrevistador e o entrevistado, permitindo a  

 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente 
com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. [...] 
permite correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam 
sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas (LÜDKE 
E ANDRÉ, 1986, p. 34). 
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As entrevistas foram realizadas com ex-gestores da instituição que 

ocupavam funções de gestão à época da implantação do NATA, sendo um 

deles ligado à SEEDUC e, portanto, funcionário público escolhido para o cargo 

por indicação da secretaria de educação. O outro era diretor ligado ao Instituto 

Grupo Pão de Açúcar e, portanto, funcionário deste instituto, escolhido para o 

cargo por sua carreira na área de educação e políticas públicas. Os 

entrevistados foram esclarecidos dos objetivos e tomada de dados, 

consentindo livre e esclarecidamente em participar da pesquisa, permitindo 

também a utilização das entrevistas no desenvolvimento deste trabalho. O 

roteiro da entrevista encontra-se no APÊNDICE B. O nome e o sexo destes ex-

gestores será mantido em sigilo por questões de ética e do compromisso 

assumido com eles.  

. A escolha destes atores justifica-se considerando que o objetivo desta 

pesquisa gira em torno de entender de que maneira surge a integração 

curricular nesta escola, a qual demanda compreender sua participação. Além 

disso, como procuro compreender também o processo de construção da 

estrutura integradora, optei por escolher pessoas que tivessem maior ligação 

com o NATA no período de implantação desta unidade.  

As entrevistas foram gravadas e transcritas e os textos resultantes dessa 

transcrição compuseram, junto com os outras estratégias de coleta de dados, 

a base para a análise que aqui desenvolvo.  

 

 

d) Pesquisas em páginas e plataformas de internet:  

Algumas informações referentes às empresas de consultorias educacionais 

foram conseguidas através da pesquisa em páginas e plataformas de internet 

específicas. Os endereços que foram fonte de informações fundamentais ao 

desenvolvimento desta pesquisa serão apresentados, conforme os dados 

forem sendo citados.   
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e) Análise de índices de aferição da qualidade da educação:  

Foram utilizados também os índices que indicam/aferem a qualidade da 

educação do Brasil (IDEB)27, do Estado do Rio de Janeiro (IDERJ) e também 

os resultados das avaliações externas da escola em questão (SAERJ)28. Uma 

vez que se considere que estes índices se traduzem em situações reais do 

contexto escolar, utilizo-os de maneira a encontrar relações entre a integração 

curricular desenvolvida no espaço escolar e os resultados desta integração 

para além dos muros da escola.  

 

 Pode-se dizer que, especificamente na análise destes índices, e naquilo que 

vai constituir um dos eixos que ganha expressão nesta tese, a pesquisa aqui realizada 

lança mão do que Ball (2014) denomina “etnografia de rede”. Seguindo os moldes da 

pesquisa realizada pelo autor, utilizo também buscas na internet, entrevistas e criação 

de redes de significados que possam fazer a conexão entre as informações obtidas 

tanto no mundo virtual quanto nas próprias entrevistas. Para Ball   

 
em conjunto estas ações [pesquisas em sites, redes sociais atreladas 
a utilização de outras fontes de dados] “constituem algo que pode ser 
chamado de método de “etnografia de rede”, um mapeamento da 
forma e do conteúdo das relações políticas em um campo particular[...] 
A etnografia de rede visa, de alguma forma, remediar essa falha [não 
captura de detalhes sobre relacionamentos incomensuráveis ainda 
que significativos] e a utilização de novas formas de comunicação 
virtual e eletrônica [...] ela oferece um acesso mais amplo e mais rico 
para o “social” em redes sociais do que o caso de utilizar apenas dados 
terrestres (Ibid., p. 28). 
 

No que tange a esta pesquisa, ao utilizar dados de buscas extensas e 

exaustivas na internet sobre consultorias educacionais e empresas que se aliam ao 

poder público na promoção da educação29, associando-os a outros dados como 

entrevistas, análises de índices e também análises de documentos legais, cria-se uma 

verdadeira rede de significados que conecta atores políticos. Em última instância, esta 

rede nos ajuda a entender a relação entre integração curricular, formação integral e a 

                                                
27 Utilizo a expressão “aferem a qualidade”, conforme assumido pelo discurso oficial, algo a ser debatido 
ao longo da tese. 
28 Embora em minha prática me posicione de maneira crítica em relação ao uso destes índices como 
índices de qualidade escolar, para os objetivos que aqui me proponho a desenvolver creio que estes 
índices sejam importantes, especificamente na análise realizada no segundo capítulo.  
29 Refiro-me a todo movimento que culmina na consolidação da parceria público-privada aqui analisada.  
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cultura da performatividade. É neste sentido que justifico a escolha desde conjunto de 

ações metodológicas para o alcance dos objetivos aqui propostos. 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

 Para fins de organização do texto que aqui apresento e também para melhor 

compreensão dos resultados das análises desta pesquisa, esta tese encontra-se 

estruturada em duas unidades. Na primeira unidade busco responder à seguinte 

pergunta: qual a relação entre Ensino Médio Integrado, Educação Integral, ensino em 

tempo integral e integração curricular? Busco nesta parte do texto aprofundar os 

conceitos de integração curricular e formação integral, para depois verificar de que 

maneira, na escola estudada, estes conceitos se relacionam. Nesta parte também me 

dedico a contar a história de criação do NATA com base em documentos oficiais e nas 

entrevistas das ex-gestores.  

 Na segunda unidade, busco responder à seguinte pergunta: A integração 

curricular pode ser usada como um instrumento para a implementação da cultura da 

performatividade? Inicio o texto examinando os conceitos de Performatividade, 

Gerencialismo e profissionalismo, principalmente de acordo com os estudos de Ball 

(2014), sendo este, portanto, o principal referencial teórico desta unidade. Procuro 

mostrar que, concordando com Ball (Ibid.), mas focalizando o nosso contexto 

nacional/local, está em curso uma sequência de reformas que favorecem a visão 

gerencialista da educação, a implantação da cultura da performatividade e a 

consequente perda do profissionalismo docente. Argumento que, neste processo de 

colonização dos aparelhos públicos por entes privados, implantando suas lógicas de 

funcionamento, a integração curricular serve como mais um instrumento para o 

estabelecimento da cultura da performatividade. Baseio-me na análise que realizo, 

entrelaçando dados oriundos do resultados do IDERJ, SAERJ, das entrevistas e 

também das pesquisas em páginas e plataformas de internet específicas relacionadas 

ao tema desta tese.  

Por fim, apresento as considerações finais, nas quais, além de tentar resumir o 

que foi realizado nesta pesquisa, procuro sinalizar as implicações dos estudos aqui 



 

33 

realizados para a compreensão do cenário educacional brasileiro. Procuro também 

nesta seção final apontar os caminhos para futuras investigações.  
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UNIDADE 1 - DA FORMAÇÃO INTEGRAL À INTEGRAÇÃO CURRICULAR 

 

Embora os conceitos de formação integral e integração curricular nem de longe 

possam ser considerados sinônimos, com muita frequência ocorrem confusões com 

estes termos. Parte desta confusão, como tentarei mostrar, se encontra na 

equiparação dos sentidos referentes às finalidades curriculares e aos modos de 

organização curricular, sobretudo com a defesa de que a integração curricular seria 

fundamental à formação integral, o que em última instância significaria que ao integrar 

os conteúdos e atividades escolares estaríamos formando um indivíduo em sua 

integralidade. No intuito de mostrar a relação entre estes dois conceitos, na educação 

brasileira, me ocuparei inicialmente em fundamentar teoricamente o conceito de 

integração curricular, fazendo posteriormente o mesmo com o conceito de formação 

integral, apontando historicamente a incorporação deste conceito na trajetória da 

educação brasileira. Por fim, com base na análise da legislação que trata do ensino 

médio integrado e também em entrevistas realizadas com ex-gestores de uma escola 

que oferta esta modalidade de ensino atrelada à integração curricular, tentarei 

localizar o ponto de interseção entre estes dois conceitos.  
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CAPÍTULO 1 - INTEGRAÇÃO CURRICULAR 

1.1 – As diferentes matrizes teóricas que sustentam o pensamento integrador 

 

Metodologia de projetos, currículo interdisciplinar, educação global, ensino 

integrado. Embora essas propostas educacionais possuam distintos referenciais e 

tradições epistemológicas, pode-se afirmar que todas possuem em comum a defesa 

da comunicação entre diferentes campos do saber, sendo, com frequência, 

designadas genericamente de integração curricular, conforme discutido por Lopes 

(2011)30. É necessário, no entanto, compreender mais profundamente este conceito, 

em sua historicidade e também em suas distintas matrizes teóricas, para que assim 

se entendam as ações e propostas educacionais que nele se inspiram, haja vista que 

há compreensões distintas na literatura.  Nesta primeira etapa, dedicarei a apresentar 

algumas diferentes formas de conceber a integração curricular.  

Santomé (1998), por exemplo, buscando a origem do conceito integração 

curricular, afirma que esta se fundamenta no conceito de globalização, surgida no 

início do século XX. Embora o conceito de globalização tenha adquirido outros 

significados nos estudos sociológicos e também na política, para Santomé, o conceito 

está diretamente relacionado à percepção das coisas que nos cercam, pois se apoia 

no contexto da psicologia cognitiva: 

 

Este conceito [globalização], em sua acepção diferencial frente ao de 

interdisciplinaridade, costuma estar fundamentado sempre em razões 

de caráter psicológico, relacionadas com a peculiar estrutura cognitiva 

e afetiva da criança, o que levará ao desenho de modelos curriculares 

que respeitem essa idiossincrasia do desenvolvimento e da 

aprendizagem infantil. Consequentemente, este é um termo 

relacionado com a forma metodológica específica de organizar o 

ensino para facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal dos 

alunos (SANTOMÉ, 1998, p. 33). 

 

 

Neste sentido, diferente do sentido político mais comumente a ela associada, 

Globalização relaciona-se à maneira com que as crianças percebem o mundo que as 

                                                
30 Esta escolha mais ampla de conceituação de integração curricular baseia-se me Lopes (2011) que 
será explicitada mais a frente.  
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cerca, remetendo a uma noção de totalidade ou amplitude que vai incidir sobre o 

sentido de integração curricular31.  

A partir desta percepção global, ao entrar em contato com um objeto, a criança 

se interessaria por partes que despertam sua curiosidade e que, ao mesmo tempo, 

têm a possibilidade de satisfazer suas necessidades. Em outras palavras, embora 

perceba o ambiente de maneira global, o observador não se interessa de igual 

maneira por tudo que é observado em sua globalidade. Antes, os seus interesses são 

específicos. Na verdade, o que interessa ao observador funciona como uma seleção 

subjetiva e contextualizada de tudo que é observado. Sendo assim, a partir da 

percepção sincrética de algo, as crianças procurariam interagir com aquilo que lhes 

despertam o interesse. Isto significa afirmar que, em última instância, cada indivíduo 

possuiria o que acabou sendo conhecido como “centros de interesse”. 

 
[...] os centros de interesse são o resultado desta percepção global 
infantil de objetos, fatos, situações, que despertam a curiosidade de 
meninos e meninas e, ao mesmo tempo, têm a possibilidade de 
satisfazer algumas das suas necessidades. Assim, os centros de 
interesse são as ideias eixo, ao redor das quais convergirão as 
necessidades fisiológicas e sociais do indivíduo (SANTOMÉ, 1998, p. 
35).     
  

 

Ainda segundo Santomé (1998), a partir da defesa inicial de perspectivas 

globalizadoras passou-se a se discutir qual seria o momento do desenvolvimento 

infantil em que ações de ensino, que priorizam o sincretismo do raciocínio, seriam 

desaconselháveis. Buscou-se criar um consenso em torno das ideias de Piaget, ao 

defender que a partir dos doze anos a criança inicia a etapa das operações formais 

sendo capaz de operar com conhecimentos abstratos. Desta forma, a criança, a partir 

desta etapa do desenvolvimento, seria capaz de desenvolver outras habilidades 

                                                
31 Cabe destacar que esta concepção de globalização da percepção infantil, segundo Santomé (1998) 
tem como referência a pesquisa realizada por Claraparède (1873 - 1940), que em 1908 publicou uma 
observação com seu filho de quatro anos e meio que era capaz de reconhecer as páginas de um livro 
que continham trechos de canções que gostava, mesmo sem conseguir ler o texto o que ficou 
conhecido como teoria da percepção sincrética infantil. De acordo com essa teoria a criança não seria 
capaz de captar todos os detalhes de partes isoladas de um determinado objeto, mas sim a globalidade 
do que se observa. Sincretismo seria essa percepção inicial global, não fragmentada, de algo que está 
sendo observado e que também lhe pareceu interessante. É importante dizer também que é esta 
perspectiva que está implícita, por exemplo, nas noções de que o programa escolar deve partir de 
conhecimentos e observações mais globais caminhando gradativamente do geral para o específico, 
sendo diferenciado gradualmente ao longo da trajetória escolar.  
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cognitivas, não sendo mais necessária a utilização de abordagens globalizadoras32. 

Integração curricular seria então, nesta perspectiva, um conjunto de ações, na esfera 

do currículo, que favorecem a percepção global dos problemas e situações, dentro de 

um espaço formal de educação, tornando-se mais atrativa para os alunos.  

Embora se fundamente em conceituações do século passado, esta 

compreensão cognitivista de integração curricular parece basear críticas à 

disciplinarização curricular, pois parte-se do princípio, segundo a visão de Santomé 

(1998), de que um currículo organizado em disciplinas: a) desconsidera os interesses 

dos alunos; b) não leva em conta, de maneira satisfatória, a experiência prévia dos 

alunos; c) não estimula a elaboração de questões realmente importantes; d) inibe a 

profunda relação entre professores e alunos através da tutela dos livros didáticos; e) 

enaltece a memorização, deixando de lado outras capacidades intelectuais; f) não se 

conecta diretamente ao cotidiano dos alunos; g) impossibilita ou dificulta atividades 

potencialmente formativas como visitas, excursões, seminários de maior tempo de 

duração; e h) não incentiva os estudantes para o estudo e a pesquisa autônoma.   

Uma vez que se concorde com tais pressupostos, uma alternativa para suprir 

as carências acima relatadas, segundo Santomé (1998), seria o currículo integrado. 

Esta outra forma de organizar e conceber o currículo, no entanto, não se justifica 

apenas na negação ou nas incapacidades do currículo disciplinar. Para Santomé, um 

crítico da disciplinarização escolar, a integração curricular se justifica por meio de três 

grupos de argumentos: argumentos epistemológicos, argumentos psicológicos e 

argumentos sociológicos.  

Buscando compreender a organização curricular por um viés epistemológico 

de caráter científico, para o autor, a integração curricular justifica-se observando como 

se dá o desenvolvimento de pesquisas científicas. Para o autor, no avanço de 

pesquisas das ciências da natureza33, por exemplo, ocorre com muita frequência a 

utilização de métodos, modos de pensamentos e conceitos de outras disciplinas. 

 

Uma olhada em qualquer meio de difusão de pesquisa científica 
mostra-nos que atualmente a pesquisa mais importante é realizada 

                                                
32 Esta argumentação foi, e ainda é, amplamente divulgada pelos defensores de abordagens 
disciplinares do conhecimento, uma vez que a partir desta etapa do desenvolvimento infantil a 
capacidade de realizar operações formais possibilitaria o acesso e a utilização de maneira satisfatória 
de conhecimentos mais fragmentados, visto que já existiria a estrutura cognitiva para a realização de 
tarefas mais abstratas.   
33 Embora seja necessária uma discussão mais ampla sobre tipologias científicas, emprego o termo 
“ciências da natureza” para acompanhar o sentido adotado por Santomé em seu texto.  
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por grupos de especialistas de diferentes disciplinas que se 
comunicam e trocam de forma crítica e criativa dados, conceitos, 
problemas, métodos, etc. (SANTOMÉ, 1998, p.113). 
 
 

Consequentemente, de acordo com o autor, se no âmbito da pesquisa científica 

a junção e a integração de diferentes áreas é algo desejável, por que não seria no 

ambiente escolar? Insistindo em uma correspondência entre epistemologia das 

ciências da natureza e a organização curricular escolar, Santomé defende que  

 

o ensino de uma ciência integrada serve para que alunos e alunas 
analisem os problemas, não só da perspectiva de uma única e 
concreta disciplina, mas também do ponto de vista de outras áreas do 
conhecimento diferentes (Ibid., p. 113). 
 
 

Uma outra forma de justificar o currículo integrado é através de argumentos 

psicológicos, principalmente ao se considerar dados resultantes da pesquisa sobre a 

psicologia infantil, conforme destacados anteriormente. Os argumentos psicológicos 

também serviriam para justificar o currículo integrado quando se considera o papel da 

experiência na aprendizagem e também a importância dos processos de 

aprendizagem, equilibrando o ensino excessivamente centrado na memorização, o 

que possibilita o desenvolvimento de habilidades frequentemente ignoradas pelo 

currículo disciplinar. Em outras palavras, o argumento psicológico, não se 

circunscreve à esfera cognitiva para justificar a integração curricular; também contém 

críticas a aspectos metodológicos que predominam na ênfase mnemônica do ensino. 

Por fim, justifica-se também o currículo integrado a partir de argumentos 

sociológicos, defendendo a integração como uma  

 

forma de educação que propicia visões da realidade nas quais as 
pessoas aparecem como sujeitos da história, como as peças-chave 
para entender o mundo; consequentemente como uma boa estratégia 
para estimular o compromisso de alunos e alunas com a sua realidade, 
e para obrigar-se a uma participação mais ativa, responsável, crítica e 
eficiente da mesma” (Ibid., p.118). 

 

De certa forma, semelhantemente ao argumento psicológico, o sociológico 

reforça as críticas aos métodos de ensino. O currículo integrado seria então, nesta 

perspectiva, a alternativa à fragmentação dos conteúdos consolidados e estanques 

no currículo disciplinar, tendo a vantagem de estar mais afinado com o próprio 
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processo de produção do conhecimento científico da atualidade, ter maior eficiência 

com base nos argumentos psicológicos e também instigar os alunos a passarem de 

uma postura passiva frente ao conhecimento para uma postura que utilize o que se 

aprende na escola de maneira a permitir uma participação mais ativa na sociedade.  

Em outras palavras, embora as justificativas apresentadas por Santomé (1998) 

tenham sido anunciadas como argumentos de bases epistemológicas, psicológicas e 

sociológicas, com efeito, estas parecem convergir para críticas à metodologias de 

ensino, de certa forma, já bastante criticadas pela literatura. Ao invés de centrar seus 

argumentos em torno da organização curricular, o autor se vale de uma compreensão 

parcial sobre os modos de produção científica e parece mais atento ao domínio 

pedagógico, sugerindo que a pouca participação dos alunos se deve mais ao método 

empregado nas escolas.  

Numa perspectiva distinta, Lopes & Macedo (2011) entendem o conceito 

integração curricular não como um conjunto de ações a serem desenvolvidas, mas 

como uma ampla categoria de análise das ações que fazem frente ao currículo 

disciplinar. No referido texto, as autoras criaram um sistema de classificação das 

propostas educacionais não-disciplinares, e portanto integradas, tomando como base 

o desenvolvimento histórico de teorias de currículo: 1) Integração por habilidades e 

competências; 2) Integração pelos interesses dos alunos; e 3) integração com base 

na lógica das disciplinas acadêmicas.   

Para as autoras, uma das possibilidades de compreender a integração 

curricular apoia-se no conceito de competência, que desde a década de 1990 vem 

assumindo papel central em formulações de diretrizes e guias curriculares em 

diversos países, incluindo o Brasil, além de estar atrelado aos padrões de 

desempenho para sistemas nacionais de avaliação. Segundo Macedo (2002), embora 

este conceito esteja no cerne de movimentos de reformulação curricular 

mundialmente situados, parece haver uma confusão sobre o que se entende por 

competência, assumindo fontes teóricas diversas e, com frequência, até mesmo 

contraditórias. Esta multiplicidade de significados para o termo, associada à sua 

utilização na linguagem comum, acabaria por desempenhar um papel fundamental na 

disseminação deste conceito.   

Ainda referindo-se à centralidade do conceito de competência nos documentos 

curriculares oficiais produzidos a partir da referida década, Macedo (2002) afirma que 

“a noção de competência tem sido tomada como princípio de organização curricular” 
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(Ibid., p.116), apresentando-se como “uma nova tecnologia de organização curricular, 

associada às ideias de transversalidade e de interdisciplinaridade” (Ibid., p. 117). Em 

outras palavras, para a autora a noção de competência, em suas múltiplas 

possibilidades de significações, estaria sendo eleita, nesses documentos curriculares 

oficiais, como o eixo em torno do qual todo o currículo estaria sendo organizado, o 

que entra em confronto direto com a organização disciplinar do currículo. Assim, 

enquanto na organização disciplinar curricular os temas e os conteúdos seriam o 

ponto de partida para a construção do currículo, na organização centrada no conceito 

de competências a definição do que se deve ensinar deveria responder primeiro à 

pergunta: “buscando alcançar uma determinada competência, quais conteúdos 

deveriam ser ensinados?”.   

Embora, colocado desta maneira, o currículo alicerçado em competências 

pareça ser um opositor ao currículo disciplinar, Perrenoud (1999) defende que o medo 

de que a noção de competência possa minguar ou até mesmo substituir a organização 

disciplinar do currículo não possui fundamentos. Para ele, é impossível pensar em 

competências, como estratégias mentais, sem ancorá-las em conteúdos, que de certa 

forma estão associados às disciplinas. No entanto, concordo com Macedo (2002) 

quando afirma que a própria defesa de que a noção de competência não faz frente à 

organização curricular disciplinar acaba por reforçá-la:  

 
Ao defender a manutenção das disciplinas, Perrenoud propõe que há 
situações cujo domínio passa por conhecimentos disciplinares e 
outras que envolvem conhecimentos não-disciplinares. A distinção de 
Perrenoud entre conhecimentos disciplinares e não-disciplinares só se 
sustenta se disciplina for conceituada como um campo do saber dado. 
Do ponto de vista da teoria curricular, defendo que as disciplinas 
escolares são construções que servem a determinadas finalidades 
sociais, e, portanto, construir um currículo disciplinar transcende a 
simples taxionomização do saber (Ibid., p.117).  
 

 

 Pensando desta maneira, existiriam situações de ensino que se enquadram 

em disciplinas, já outras não conseguiriam ser enquadradas desta maneira. Sendo 

assim, o currículo centrado em competências acabaria por abrir espaço para 

conhecimentos considerados como não disciplinares, o que por sua vez corrobora a 

ideia de que o currículo centrado em competências apresenta elementos que 

enfraquecem o currículo disciplinar.  E é neste sentido, de oposição ao currículo 

disciplinar, que Lopes e Macedo (2011) consideram a possibilidade da noção de 
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habilidades e competências ser um princípio utilizado como base para a integração 

curricular.  

A segunda categoria examinada pelas autoras considera a possibilidade de 

realizar a integração curricular tendo os interesses dos alunos como eixo de 

integração. Esses interesses podem estar relacionados tanto às finalidades da 

educação progressivista, visando à preparação do cidadão para atuar na sociedade, 

quanto às finalidades de uma educação crítica, visando questionar os saberes que 

sustentam a ordem social estabelecida. Em ambos os casos existe um 

questionamento à lógica das disciplinas escolares.  

 No Brasil é possível perceber esse direcionamento à integração curricular em 

torno dos interesses dos alunos nos Temas Transversais, que foram incorporados aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do ensino fundamental em 1996. A 

pretensão é que determinados conteúdos, entendidos como relacionados ao dia-a-dia 

dos alunos e a temáticas sociais relevantes, sejam escolhidos de forma a 

atravessarem todas as disciplinas escolares. Dessa forma, busca-se através desses 

conteúdos contemplar finalidades supostamente não atingidas pelas disciplinas 

escolares, uma vez que estas não são consideradas suficientes para alcançar uma 

participação social efetiva. Isto fica explícito no seguinte trecho dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que se dedica a apresentar e justificar os Temas Transversais:  

 

Eleger a cidadania como eixo vertebrador da educação escolar implica 
colocar-se explicitamente contra valores e práticas sociais que 
desrespeitem aqueles princípios, comprometendo-se com as 
perspectivas e decisões que os favoreçam. Isso refere-se a valores, 
mas também a conhecimentos que permitam desenvolver as 
capacidades necessárias para a participação social efetiva.   
Uma pergunta deve então ser respondida: as áreas convencionais, 
classicamente ministradas pela escola, como Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História e Geografia, não são suficientes para 
alcançar esse fim? A resposta é negativa (BRASIL, 1997-b, p. 23).  

 

O que parece ser desconsiderado por tal defesa é a percepção de que múltiplos 

fatores, além das finalidades e saberes acadêmicos, operam para a construção das 

disciplinas escolares. Sendo assim, considerar as disciplinas escolares como 

tributárias apenas das ciências de referência significa negar que existem outras fontes 

de produção dos conhecimentos escolares e outras dimensões a elas associadas, 

limitando a compreensão de currículo, pois como aponta Goodson (1997), o currículo 

é uma construção social.   
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 A última perspectiva de integração, apontada por Lopes e Macedo (2011) leva 

em consideração apenas as lógicas das disciplinas acadêmicas, uma vez que a 

integração curricular é pensada a partir dos conhecimentos de referência que 

compõem as disciplinas. As autoras apontam que tal perspectiva aproxima-se do que 

vem sendo defendido como interdisciplinaridade, pois 

 
defender interdisciplinaridade pressupõe considerar a organização 
disciplinar e, ao mesmo tempo, conceber formas de inter-relacionar as 
disciplinas a partir de problemas e temas comuns situados nas 
disciplinas de referência” (Ibid., 2011, p.131). 

 

Portanto, ainda que a interdisciplinaridade pretenda romper a disciplinarização 

curricular, esta não supera a existência de disciplinas escolares. Na verdade, a própria 

noção de interdisciplinaridade pressupõe a existência de disciplinas para que haja 

algo entre elas (inter).  

Preciso dizer que mesmo operando com estas categorias para pensar os 

princípios que sustentam a integração curricular, Lopes e Macedo (2011) rejeitam a 

dicotomia entre o currículo disciplinar e o currículo integrado. Para as autoras, mais 

produtivo do que analisar as vantagens e desvantagens de um currículo centrado nas 

disciplinas ou de um currículo integrado seria: 

 

entender como as disciplinas escolares nos formam, investigar como 
as inter-relações entre saberes são desenvolvidas nas escolas, quais 
sentidos as diferentes comunidades conferem ao currículo. Questionar 
as finalidades sociais atendidas pelos currículos, sejam disciplinares, 
integrados ou ainda simultaneamente disciplinares e integrados, nos 
parece mais promissor, inclusive para a própria crítica ao currículo 
disciplinar - e, sobretudo, para a crítica às relações de poder 
engendradas nas organizações curriculares (Ibid., p.140). 
 

 

Ainda se debruçando sobre integração curricular, Lopes (2002), a partir do 

trabalho de Pinar (1996), compreende que o pensamento curricular pode ser 

categorizado em três grandes vertentes: currículo por competência; currículo centrado 

nas disciplinas de referências; e currículos centrados nas disciplinas ou matérias 

escolares. Ela salienta que nas três matrizes há preocupação com a integração 

curricular, porém com princípios e justificativas completamente distintos. 

Para a autora, as duas primeiras vertentes não têm compromisso com a visão 

crítica da educação, e portanto não se propõem a pensar a relação escola-sociedade 

a partir da possibilidade da transformação desta última tendo por base os 
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pensamentos críticos. Sendo assim a integração, quando há, limita-se a mobilizações 

pedagógicas voltadas para atender demandas do mundo do trabalho ou ainda 

demandas de cunho intelectualistas. Circunscreve-se ao âmbito metodológico da ação 

docente. Já a terceira vertente, currículos centrados nas disciplinas ou matérias 

escolares, apresenta um grande potencial crítico, pois considera a possibilidade da 

solução de problemas sociais através da escola. As disciplinas escolares deixam de 

ser vistas como tributárias exclusivas das disciplinas de referências, passando a ser 

consideradas como algo ligado ao mundo escolar. A integração neste caso, quando 

ocorre, “não se trata apenas da defesa de um currículo integrado, mas sim da análise 

das relações sociais de saberes, pessoas e classes sociais, mediadas por relações 

de poder e controle” (LOPES, 2002, p. 155). 

 A autora segue em seu trabalho afirmando que existe, na defesa da integração 

curricular, uma acentuada apropriação da matriz curricular centrada nos interesses 

dos alunos, o que acaba por invisibilizar outras possibilidades e matrizes que também 

se propõem a pensar um currículo integrado. Ela ainda nos alerta que o  

 
discurso de valorização da integração curricular tende a ser visto como 
algo intrinsecamente positivo, sem que sejam considerados os 
diferentes princípios integradores que podem ser utilizados e as 
diferentes finalidades educacionais às quais podem se submeter (Ibid., 
p. 157). 
 

Em outras palavras, o que a autora aponta é que quando se fala ou defende a 

integração curricular é necessário que também sejam explicitadas as matrizes teóricas 

que sustentam a concepção de integração que é defendida. Além disso,  

 

a defesa do currículo integrado se relaciona diretamente com as 
diferentes formas de compreensão das disciplinas escolares. O que se 
entende por disciplina escolar ou a lógica à qual se espera que a 
disciplina esteja submetida, define o entendimento da integração. Por 
sua vez, as formas de compreensão das disciplinas escolares estão 
diretamente relacionadas com as finalidades educacionais defendidas, 
sejam elas associadas aos interesses: do mundo produtivo (no caso 
dos currículos por competências), da formação da lógica dos saberes 
de referência (no caso do currículo centrado nas disciplinas de 
referência) ou ainda da criança e da sociedade democrática (no caso 
do currículo centrado nas disciplinas escolares) (Ibid., p. 154). 
 
 

 O grande risco aqui é que, sendo considerada discursivamente como algo 

intrinsecamente positivo, a integração que não observe seu comprometimento com a 
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transformação da sociedade e a educação das crianças da classe trabalhadora tem 

seu potencial crítico reduzido.  

Uma perspectiva distinta sobre a integração curricular é desenvolvida por Basil 

Bernstein. A partir de uma perspectiva crítica, Bernstein está interessado em 

compreender como se aprendem as posições de classe. Para ele há um código, uma 

gramática de classe, que é diferencialmente adquirido pelos sujeitos de diferentes 

classes, de maneira que a posição social ocupada acaba por determinar o código que 

é aprendido (BERNSTEIN, 1996).  

Em sua teorização, Bernstein relaciona o conceito de código com outros dois 

conceitos centrais: classificação e enquadramento. Para ele, a classificação refere-se 

ao grau de manutenção de fronteiras entre conteúdos de diferentes disciplinas, já o 

enquadramento diz respeito ao contexto de transmissão do conhecimento. Lopes e 

Macedo (2011) condensam estes dois conceitos da seguinte maneira:  

 

Classificação refere-se aos limites impostos às relações entre 
categorias, dentre elas, os conteúdos, ou seja, o grau de manutenção 
de fronteiras entre eles. [...] Enquadramento refere-se à forma do 
contexto no qual é feita a transmissão do conhecimento à força da 
fronteira entre o que pode e o que não pode ser transmitido numa 
relação pedagógica (LOPES E MACEDO, 2011, p. 138).  

 

Mas no que isto tem a ver com a integração curricular? Para Bernstein, a 

mensagem transmitida através de um sistema curricular se daria através de variações 

entre os graus de classificação e de enquadramento, de maneira que  

 

um forte enquadramento reduz o poder do aluno sobre o 
conhecimento que ele recebe, [...] por outro lado, um alto grau de 
classificação reduz o poder do professor sobre o que ele transmite, 
uma vez que ele tem de se manter nos limites impostos pela disciplina 
(Ibid., 2011, p. 138).  

 

A partir destes conceitos tem-se que, na visão do autor, a organização de um 

currículo poderá ser de dois tipos: código coleção (entendido como um currículo com 

alto grau de classificação e alto grau de enquadramento) ou código integrado 

(entendido como um currículo com baixos graus de classificação e enquadramento). 

Caso se concorde com Bernstein, compreende-se que um código integrado não 

se dá apenas através de relações intelectuais entre disciplinas, através da utilização 

de conceitos e métodos de outras disciplinas, mas também através da relação entre 



 

45 

os que estão envolvidos no processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Sendo 

assim, é possível que um currículo que avance em relação a uma maior integração 

entre conhecimentos se estruture como um currículo com baixíssimo controle do 

processo pedagógico por parte dos professores, o que, por sua vez, diminuiria o grau 

de integração do currículo.  

Um currículo do tipo integrado seria aquele que estaria associado a baixos 

graus de classificação e de enquadramento. Por outro lado, um currículo disciplinar 

estaria associado a um alto grau de enquadramento e classificação34. Dessa forma, 

neste modelo curricular, ao se falar em integração não estaria em jogo apenas os 

conhecimentos com rígidas fronteiras disciplinares a serem transmitidos, mas também 

o próprio ritmo desta transmissão35.  

Uma outra forma de compreender a relação entre as disciplinas e a integração 

curricular, pouco explorada teoricamente, é vislumbrada por Pinar (2016). O autor 

toma como ponto de partida a noção de que o currículo é uma “conversa complicada” 

entre alunos e professores. Para ele, o simples fato de alunos e professores serem 

indivíduos, com diferentes histórias em tempos e espaços diferenciados que se 

encontram no interior da vivência escolar, por si só complica esta conversa. Isto 

porque cada indivíduo traz para a conversa os seus conhecimentos prévios, suas 

peculiaridades, seus interesses e também os seus desinteresses. Além disto, esta 

conversa complica-se quando se considera que esta relação dialogal entre 

professores e alunos ocorre em um determinado local, um estado, um país. Ou seja, 

as conversas ocorrem em circunstâncias determinadas, o que por sua vez acaba por 

“complicar a conversa” ainda mais.  Por causa desta multiplicidade de fatores que 

“complicam a conversa” o autor prefere então utilizar a palavra currículo na sua forma 

verbal: currere – correr do curso.  

 

A forma verbal é preferível porque enfatiza o currículo vivido e não o 
planejado, apesar de as duas coisas virem quase sempre 
entrelaçadas. O verbo enfatiza ação, processo e experiência, em 
contraste com o substantivo que pode transmitir a ideia de completude. 

                                                
34 Preciso destacar que expus o tema desta maneira para ficar evidente a diferença entre os tipos de 
códigos. No entanto faz-se necessário compreender que existem variações de enquadramento e 
classificação em ambos modelos curriculares, quer seja no tipo integrado ou disciplinar.  
35 Preciso ressaltar que a teorização de Basil Bernstein não se resume ao que aqui apresento. Refiro-
me ao grande potencial analítico dos conceitos de código integrado e código coleção em estudos 
curriculares sobre integração e também sobre Educação Profissional e Técnica. No entanto, para os 
objetivos desta tese o que foi aqui exposto do pensamento deste autor faz-se suficiente.  
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[...] O currículo concebido como verbo – correr - privilegia o conceito 
do indivíduo nos estudos de currículo (PINAR, 2016 – p.21). 

 

Apesar de cada indivíduo ser único, compartilhamos com os outros espaços e 

também nossas ideias. Procuramos esclarecimentos, influenciamos, somos 

influenciados, compartilhamos nossas experiências, de maneira que o fato de sermos 

“indivíduos diferentes é o que nos separa uns dos outros, mas isso também é o que 

nos conecta uns com os outros” (Ibid., 2016, p. 21). Desta forma, a “conversa 

complicada” não é apenas um problema de ordem pedagógica, mas também uma 

oportunidade para entendermos a diferença dentro da semelhança, o que em última 

instância se transformaria numa conversa constante. Nesta perspectiva, as disciplinas 

escolares seriam o meio em que se dá esta conversa. Elas seriam responsáveis por 

codificá-la. Nas palavras do próprio autor: 

 

O currículo é uma conversa complicada pela singularidade de 
professores e alunos, e isso necessariamente tem que ser assim. Os 
professores só podem ensinar se se expressarem por meio de 
matérias que amam e se sentem comprometidos a explicar a alunos 
com frequência pouco ávidos por abandonar os confins do que já sabe. 
[...] somente quando o tamanho da turma é suficientemente pequeno, 
e somente se o currículo possibilitar que os professores incorporem 
seus conhecimentos subjetivos e encorajem seus alunos, essas 
relações podem – tecidas por meio das disciplinas escolares – se 
formar e ser expressadas (Ibid., p. 22). 

 

Isto significa que as disciplinas seriam então o meio pelo qual ocorre a conversa 

entre professores e alunos. No entanto, as próprias disciplinas representam conversas 

complicadas entre pesquisadores e acadêmicos em contextos próprios e específicos. 

Disciplinas escolares seriam então uma “conversa entre conversas”. Conversas entre 

academia, pesquisadores e também o mundo da escola. Se considerarmos ainda 

outros fatores de ordem social que interferem na construção das próprias disciplinas, 

esta “conversa entre conversas” se tornaria ainda mais complexa. Sendo assim, a 

própria noção de disciplina representa o agregado de diferentes “conversas”, o que 

em última instância significa considerar a inexistência de uma disciplina escolar “pura”. 

Significa considerar a disciplinaridade como basicamente integradora. Nas palavras 

do autor:  

 

Não há matéria “pura” a ser transmitida incontaminada pelos que a 
estudam e participam dela. Isto não quer dizer que não existam fatos 
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essenciais em cada disciplina – o que se pode chamar de 
canonicidade -, mas significa que eles têm que ser implicados, 
traduzidos até, se quiserem ser entendidos (Ibid., p.23). 

 

 

 

1.2 – Integração curricular e interdisciplinaridade 

 

Embora atualmente o número de pesquisas envolvendo integração curricular 

esteja aumentando (MEDRADO e SELLES, 2017) não podemos dizer que essa 

temática emergiu recentemente. Visando contextualizar a emergência do conceito 

integração curricular e também a recente proliferação de textos contendo este 

conceito, cabe fazer um breve relato sobre a integração curricular nos Estados Unidos.  

Segundo Beane (1997), a emergência da proposição da integração curricular 

data da década de 1920, nos Estados Unidos, tendo como sua fundamentação básica 

o trabalho de Kilpatrick em 1918 – The Project Method. Para Beane “[...] por volta de 

1920, o conceito de integração já estava pronto para vir à superfície como uma ideia 

central no movimento emergente da educação progressista” (BEANE, 1997, p. 34, 

apud AIRES, 2011, p. 22336). 

Concepções progressistas de educação, como as ideias de Kilpatrick, 

continuaram sendo objeto de críticas, discussões e pesquisas nos anos seguintes nos 

Estados Unidos, porém com os processos sociais e políticos associados ao 

lançamento do satélite russo Sputnik em 1957 e também com as leituras pedagógicas 

feitas por parcelas acadêmicas e escolares norte-americanas de suas implicações 

para o currículo, intensificaram-se as críticas à educação progressista. Segundo 

Azevedo et al. (2016), desde a década de 1950 o currículo escolar era também um 

importante campo de batalha ideológica, sendo objeto da disputa entre progressivistas 

e tradicionalistas. Neste mesmo período, grupos acadêmicos das diversas disciplinas 

científicas saíram em defesa da formação técnica na corrida para formar novos 

cientistas, em face dos confrontos de natureza bélica e tecnológica na atmosfera da 

Guerra Fria. Nos Estados Unidos, julgando que as fragilidades do quadro das 

vocações científicas para enfrentar a concorrência soviética se originavam do 

                                                
36 BEANE, James. A. Integração Curricular: a concepção do núcleo da educação democrática. Lisboa: 
Didática Editora, 1997.  



 

48 

currículo escolar de caráter progressista, atores sociais oriundos de diversas 

formações e interesses buscaram respaldo em instituições governamentais e 

profissionais para produzir uma reforma curricular dirigida a todo o país. Para os 

autores, o lançamento do satélite soviético “atuou como um grande catalizador para 

que a sociedade norte-americana abraçasse as propostas de mudanças que 

aconteceriam em larga escala no ensino de ciências” (Ibid., p. 4).  

Ainda que abordado de modo breve, as reformas curriculares desse tempo 

ajudam a entender o fortalecimento da defesa do modelo disciplinar e também o recuo 

das discussões sobre integração curricular nas décadas de 1960 e 1970. Este 

fortalecimento se dá principalmente pelo impacto da psicologia cognitiva de Jerome 

Bruner, que defendia um currículo centrado na estrutura das disciplinas acadêmicas37. 

Para Lopes e Macedo (2011) os trabalhos de Bruner foram incorporados ao 

movimento de reforma curricular nos EUA na década de 1960 “visando 

particularmente atualizar o ensino das ciências, suposto como inadequado a ponto de 

prejudicar o desenvolvimento tecnológico do país e dificultar a disputa científica com 

o bloco soviético durante a Guerra Fria” (Ibid., 2011, p. 114).  

Diante deste fortalecimento do currículo disciplinar, as discussões a respeito de 

integração curricular só foram retomadas a partir da década de 1980, no entanto, 

nesta retomada elas se dão em termos distintos dos da década de 1920, “sendo mais 

direcionada para a análise política cultural e econômica do conteúdo curricular do que 

para temas sobre concepção de currículo” (AIRES, 2011, p. 223). Em outras palavras, 

a concepção de integração curricular da década de 1920 parece ter estado mais 

envolvida com os objetivos sociais e democráticos da educação progressista (e 

portanto com o foco na formação do cidadão econômica e politicamente ativo), 

enquanto que a partir da década de 1980 a integração curricular passa a ser vista 

como mais uma técnica, uma outra forma de organizar os conteúdos disciplinares.  

Cabe destacar que com muita frequência o conceito de integração curricular é 

confundido com o de interdisciplinaridade, o qual como visto não parece superar a 

própria existência das disciplinas.  Na tentativa de defesa da tese de que tais termos 

                                                
37  Tal currículo seria desenvolvido por especialistas disciplinares em cooperação com professores e psicólogos. 
Estes especialistas seriam responsáveis por garantir a formação de atitudes científicas de maneira que os alunos 

pudessem compreender os princípios e ideias fundamentais (a estrutura) de uma disciplina. Desta teorização 

curricular surgiu posteriormente o que ficou conhecido como “mapas conceituais”. Para maiores informações 

sobre a influência de Jerome Bruner nas reformas curriculares americanas da década de 1960 e também sua 

influência sobre outros pensadores consultar Lopes e Macedo (2011). 
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não são sinônimos Aires (2011) argumenta, com pressupostos históricos e 

epistemológicos, que as bases teóricas que sustentam as propostas de integração 

curricular são distintas das que sustentam as propostas interdisciplinares.   

A autora parte da afirmação de que não existe uma concepção única de 

interdisciplinaridade. O que existe são dois grandes grupos: concepção hegemônica38 

e a concepção crítica de interdisciplinaridade. Na primeira concepção a principal 

argumentação é a de que o século XX padece de uma doença que seria o saber 

altamente especializado, portanto, disciplinarizado. Um saber doente. Um saber que, 

ao se especializar, perde sua capacidade de contato com a realidade humana. Nesta 

perspectiva, a especialização é vista como uma doença que, segundo Japiassú 

(1976), encontra na interdisciplinaridade uma possibilidade de cura. Neste sentido, 

interdisciplinaridade seria então um movimento de interatividade entre as disciplinas, 

mas sem perder a noção da complexidade da realidade39.  

 

“Um processo no qual se pode generalizar e aplicar métodos e 
técnicas entre disciplinas diferentes. E ainda, principalmente, um 
processo pelo qual se possa restabelecer a unidade do conhecimento, 
religando as fronteiras impostas pelo positivismo” (Aires, 2011, p. 218). 

 

Embora esta concepção de interdisciplinaridade seja a mais usual, autores 

como Jantsch e Bianchetti (1995 apud AIRES 201140) criticam os fundamentos da 

interdisciplinaridade nos termos defendidos por Japiassu (1976). Para estes autores, 

o principal problema desta concepção de interdisciplinaridade diz respeito à filosofia 

do sujeito que se caracteriza pelo privilégio dado à ação do sujeito sobre o objeto, o 

que em última instância faz do sujeito um absoluto na construção do conhecimento e 

do pensamento. Em outras palavras, os autores acusam os defensores da concepção 

hegemônica de interdisciplinaridade de considerar o sujeito como único responsável 

pela construção do conhecimento. Deste modo, a construção do conhecimento 

interdisciplinar estaria condicionada à vontade dos sujeitos de colocarem ou não em 

prática o método interdisciplinar. Além disso, Jantsch e Bianchetti (1995) apontam que 

tal concepção se  

                                                
38 Hegemônica aqui entendida como concepção mais difundida. 
39 Cabe destacar que no Brasil o pensamento de Japiassu foi bastante difundido pela pesquisadora 
Ivani Fazenda e seu grupo de pesquisa.  
40 JANTSCH, Ari Paulo; BIANCHETTI, Lucídio (Org.). Interdisciplinaridade: para além da filosofia 
do sujeito. Petrópolis: Vozes, 1995. 
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nutre de um antigo ideal unitário do conhecimento, em que o homem 
[sic], com o domínio de todo conhecimento acumulado pela 
humanidade, foi acometido pela doença da fragmentação do 
conhecimento, desconsiderando totalmente a historicidade da 
construção do conhecimento, visto que até a própria fragmentação do 
conhecimento se impôs historicamente. [Desta forma] não se justifica 
qualquer lamentação pela unidade perdida. Uma atitude dessas 

revelaria um olhar para trás e não no sentido da história (JANTSCH 
e BIANCHETTI, 1995, p. 196 apud AIRES 2011, p. 22041).  

 

Defendendo a tese de não equivalência entre interdisciplinaridade e integração, 

Aires (2011) afirma que ambas concepções de interdisciplinaridade dão primazia às 

questões disciplinares, visto que é a partir das disciplinas que se constrói o trabalho 

interdisciplinar, lógica distinta da que opera nas concepções de integração.  

Enquanto Aires (2011) e Santomé (1998) parecem concordar nas críticas ao 

currículo disciplinar, a visão do segundo autor parece aproximar o currículo escolar de 

referências acadêmicas e centrar sua atenção nas impossibilidades metodológicas 

que lhe seriam decorrentes. Santomé (1998) fundamenta suas críticas ao currículo 

disciplinar por considerar que este não considera suficientemente as concepções e 

conhecimentos prévios dos alunos, nem valoriza seus interesses, quando estes 

deveriam ser o centro de toda ação educacional. Por sua vez, Aires argumenta em 

favor da integração curricular, reconhecendo a singularidade das disciplinas 

escolares: 

 

Interdisciplinaridade parece estar mais relacionada com a 
epistemologia das disciplinas científicas, com o ensino superior e a 
pesquisa, enquanto que a Integração Curricular parece estar mais 
relacionada com a epistemologia das disciplinas escolares, com o 
ensino médio e fundamental (AIRES, 2011, p. 225). 

 

Se concordarmos com Goodson (1997) e Chervel (1990) que as disciplinas 

científicas e escolares são diferentes instâncias do conhecimento, parece ser razoável 

concordar com Aires (2011) ao afirmar que integração curricular e interdisciplinaridade 

são coisas distintas.  

Por exemplo, ao entender a interdisciplinaridade como um remédio para a 

patologia da superespecialização do saber, refere-se ao conhecimento científico e aos 

                                                
41 JANTSCH, Ari Paulo; BIANCHETTI, Lucídio (Org.). Interdisciplinaridade: para além da filosofia do 

sujeito. Petrópolis: Vozes, 1995. 
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saberes da ciência de referência, e não às disciplinas escolares. Além disso, na defesa 

da integração curricular não se elege a reunificação de um conhecimento científico 

fragmentado como uma justificativa, visto que esta preocupa-se mais com “aumentar 

as possibilidades para a integração pessoal e social através da organização do 

currículo em torno de problemas e de questões significantes" (BEANE, 1997, p. 10 

apud AIRES, 2005, p. 22642). Ou seja, ao se apoiar na noção de patologia do saber, 

a pertinência da interdisciplinaridade para o currículo escolar explicita sua 

aproximação das dimensões de produção de conhecimentos científicos. Entretanto, o 

entendimento de integração curricular delas parece se afastar, provocando uma leitura 

curricular a partir da singularidade da escola.  

Como já ficou evidente ao longo das diferentes visões sobre integração 

curricular acima apresentadas, existe uma ligação entre a integração curricular e as 

próprias disciplinas, quer seja de apoio quer seja de superação. Sendo assim, julgo 

ser importante dedicar parte desta reflexão basal e conceitual aos motivos da 

disciplinarização, o que faço na próxima sessão.  

 

 

 

1.3 - Os motivos da disciplinarização 

 

Até o momento me detive em discutir sobre a integração curricular a partir de 

diferentes pontos de vista, considerando as distintas matrizes teóricas que embasam 

o pensamento de autores que trabalham com o conceito de integração. No entanto, 

sinto a necessidade de pontuar o que a defesa da integração curricular tende a 

ignorar: os motivos da disciplinarização. Por que nos organizamos de maneira 

disciplinar? Se a disciplinarização é apontada pelos defensores da integração 

curricular como a fonte do desinteresse dos alunos e outros problemas da escola, por 

que ainda nos organizamos disciplinarmente? 

                                                
42 BEANE, James. A. Integração Curricular: a concepção do núcleo da educação democrática. Lisboa: 
Didática Editora, 1997.  
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Para iniciar esta discussão começarei pela definição de disciplina escolar43. De 

maneira geral, pode-se compreender disciplina como “uma maneira de organizar e 

delimitar um território de trabalho, de concentrar a pesquisa e as experiências dentro 

de um determinado ângulo de visão” (SANTOMÉ, 1998, p.  55). A transposição desta 

visão de disciplina para o ambiente da escola seria uma forma de compreender o que 

denomina-se disciplinar escolar. Isto significa dizer que disciplinas podem ser 

compreendidas como um agrupamento intelectual de objetos de estudos, 

relacionando-se ao estudo de determinado fenômeno dentro dos limites escolares, 

materiais ou não, possuindo normas e linguagem próprias, o que seria suficiente para 

diferenciar uma disciplina escolar de outra. Uma espécie de filtro. Uma seleção, onde 

os objetivos acabam por ditar o que será levado em consideração e quais 

conhecimentos e informações serão julgadas como pertinentes.  No entanto, esta 

visão não esgota as possibilidades de compreensão sobre o que vem a ser uma 

disciplina escolar.   

Para Goodson (1983, p.3) as disciplinas escolares “não são entidades 

monolíticas, mas amálgamas mutáveis de subgrupos e tradições”.  O que Goodson 

quer dizer com isso é que as disciplinas escolares não podem ser tratadas como uma 

entidade natural e imutável ou como algo imparcial. Não são um conjunto de saberes 

que uma vez definidos canonizam-se, e portanto fixos deixando estável determinado 

campo do saber. Não são apenas seleções de conhecimentos descoladas do contexto 

político e histórico. Tampouco são resultantes de uma filtragem desinteressada dos 

possíveis conhecimentos a ser ensinados nas escolas. Antes, as disciplinas escolares 

são construções sociais, que possuem finalidades próprias. Além disso, o autor 

argumenta que as disciplinas escolares não são blocos estáveis, ou seja, são 

entidades mutáveis, sendo possível encontrar nelas padrões de transformações.  

Na tentativa de sustentar seu argumento Goodson se apropria do modelo 

proposto  por  Layton  (1973),  que identifica  um  padrão  de  transformação  nas  

disciplinas  nos  currículos  ingleses, o que o leva a distinguir  três  tipos  de  finalidades  

sociais  das  disciplinas:  as  que  possuem  caráter utilitário, as que possuem um 

caráter pedagógico e as que priorizam os conhecimentos teóricos  e  abstratos  mais  

vinculados  com  a  universidade.  A conclusão a que o autor chega é que no 

                                                
43 Embora esteja ciente, e concorde, com a distinção entre disciplinas científicas, escolares e 
acadêmicas, aqui irei me deter à discussão em torno de disciplina escolar, pois para os objetivos desta 
tese esta delimitação parece ser mais apropriada.  
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surgimento das disciplinas  predominam  as  finalidades  utilitárias  e  pedagógicas,  

ao  passo  que  em  seu processo  de  consolidação  ocorre  uma  aproximação  das  

finalidades  disciplinares  em direção à universidade e ao conhecimento acadêmico. 

A partir deste ponto de vista passa-se a entender a própria construção do currículo, 

não como a seleção de disciplinas e seus respectivos conteúdos baseados em 

critérios de ordem exclusivamente epistemológica, mas como uma construção social, 

que envolve lutar por prestígio e recursos44.  

Embora a explicação de Goodson nos permita pensar nas disciplinas escolares 

como algo além de uma seleção de conhecimentos, a fixidez e linearidade desse 

modelo explicativo tem sido alvo de críticas, uma vez que frequentemente não se 

observa nas disciplinas a substituição de um argumento ou  finalidade  por  outro,  mas  

sim  uma  mescla  dessas  retóricas  visando  atender  a finalidades  sociais  resultantes  

da  expansão  da  educação  de  massas  e  de  suas  relações com  as  ciências  de  

referência  (SELLES  &  FERREIRA,  2004;  ROQUETE,  2011; LOPES, 2000).  

Percebe-se então, a partir desses estudos, que não existe uma linearidade rígida dos 

processos  sócio-históricos  constitutivos  da  disciplina  escolar.  O que estes estudos 

possuem em comum, em contraposição à visão de disciplina inicialmente abordada, 

é a defesa de que a construção de uma disciplina é um processo coletivo, datado 

historicamente, que atende a demandas sociais específicas. Fala-se então em uma 

construção socio-histórica das disciplinas.  

Embora considere disciplinas escolares, acadêmicas e científicas como coisas 

distintas, em seu artigo “Porque somos tão disciplinares?” a autora Alice Casimiro 

Lopes se propõe a compreender o que estas diferentes instâncias do saber possuem 

em comum, a saber a organização disciplinar do conhecimento. Para a autora, “a 

mudança dos cenários45 que nos fazem tentar apreender a fluidez de nossa época” 

(LOPES, 2008, p. 204) vem ocasionando uma reconfiguração das nossas coleções de 

saberes (o que pode ser entendido como reconfiguração das disciplinas). Esse 

processo de “descolecionar” muitas vezes nos aflige, fazendo com que sintamos 

“como se perdêssemos o chão, um chão que julgamos nos impedir de cair no 

relativismo, como quem cai do paraíso” (p. 204). Em outras palavras, as configurações 

                                                
44 Para maiores informações sobre a construção social do currículo, consultar Goodson (1983). 
45 Aqui a autora se refere ao cenário político e social da atualidade e às mudanças que fazem com que 
alguns cheguem a identificar um novo padrão de relação e mentalidade, identificado como pós- 
modernidade. 
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sociais e políticas atuais parecem estar enfraquecendo as fronteiras entre as 

disciplinas. Isto nos leva a pensar que embora o apoio à integração disciplinar (em 

suas múltiplas possibilidades) tenha bases epistemológicas, justificativas psicológicas 

e também pedagógicas (como visto anteriormente), parece haver uma imposição 

histórica, onde a solução de problemas envolvendo novos conhecimentos e novas 

formas de conhecer apontam para a integração entre os saberes46.  

Todavia, mesmo diante disto, ainda assim nos organizamos de maneira 

disciplinar. Para a autora, em concordância com Goodson, isso acontece porque as 

disciplinas na verdade são “construções sociais que atendem a determinadas 

finalidades” e como consequência “reúnem sujeitos em determinados territórios, 

sustentam e são sustentadas por relações de poder que produzem saberes” (Ibid., p. 

209). Nesta perspectiva, não há um conjunto de saberes definidos a priori que decida 

os limites de uma disciplina, assim como também não há fixação de identidades sem 

o processo de articulação política. Antes, as identidades são constituídas no processo 

de articulação dos grupos em torno de determinadas demandas sociais não atendidas.  

Esta me parece ser uma concepção que não prevê a relação entre disciplinas 

como um duelo entre integração e disciplinarização, onde um precisa vencer o outro, 

depositário de deficiências epistemológicas e pedagógicas. Antes, disciplinarização e 

integração parecem ser vistas como componentes opostos de um mesmo sistema que 

se comunica, onde o limite do que vem a ser mais disciplinar ou mais integrador é 

definido apenas em relações de poder, de maneira a tentar resolver demandas sociais 

em determinado período histórico.  

Após discutir teoricamente múltiplas vertentes que tratam de entender a 

integração curricular em suas relações com a disciplinaridade, passo agora a me deter 

no conceito de formação integral, dando ênfase na maneira como este conceito foi 

sendo apropriado na política educacional brasileira. Como dito anteriormente, faço isto 

para que na próxima seção consiga relacionar estes dois conceitos.   

  

                                                
46 Neste sentido a autora parece concordar com a visão crítica sobre a interdisciplinaridade apresentada 
anteriormente. No entanto concordar aqui não significa defender.  
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CAPÍTULO 2 - FORMAÇÃO INTEGRAL 

2.1 – Educação Politécnica 

 

Não é possível abordar o tema educação integral sem primeiro discorrer sobre 

educação politécnica. Esboçado inicialmente por Karl Marx no início do século XIX, o 

conceito de educação politécnica é bastante complexo, mas que pode ser, para fins 

deste trabalho, sintetizado através de um trecho das Instruções aos Delegados do 

Conselho Central Provisório da Associação Internacional dos Trabalhadores, de 1868 

(MARX & ENGELS, 1983, p. 60) em que os autores deixam claro o que entendem por 

educação.  

 

Por educação entendemos três coisas: 

1. Educação intelectual. 

2. Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios 

de ginástica e militares. 

3. Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter 

científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia 

as crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares 

dos diversos ramos industriais (Ibid., p. 60). 

 

No trecho citado acima fica evidente que educação é entendida numa 

perspectiva multifacetada. Educação é, para os autores, a conjunção de ações 

planejadas que não se limitam apenas ao adestramento para trabalho produtivo, antes 

a educação busca formar integralmente o indivíduo ao fundir instrução intelectual e 

corporal com preparação para o trabalho. É nessa conjunção que se encontra o 

potencial transformador da educação, conforme expressam os autores: “Esta 

combinação de trabalho produtivo pago com a educação intelectual, os exercícios 

corporais e a formação politécnica elevará a classe operária acima dos níveis das 

classes burguesa e aristocrática” (Ibid., p. 60). 

Em resumo, na visão de Marx e Engels, entende-se que a educação politécnica 

teria como última finalidade a transformação radical da sociedade, pois formaria o 

indivíduo em sua integralidade. Ou, conforme afirma Rodrigues (2008, p. 114), 

educação como sinônimo de uma “formação omnilateral da personalidade de forma a 

tornar o ser humano capaz de produzir e fruir ciência, arte, técnica”.  

Estas reflexões expressam a relação entre educação politécnica e formação 

integral. Em última instância, pode-se dizer que a defesa de uma educação que 
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possibilite a formação integral, nos termos postos anteriormente, expõe sua 

vinculação à concepção marxista.  

Para entendermos este conceito de politecnia, que é fundamental para a 

compreensão da formação integral, é necessário compreender ainda, conforme 

exposto em Saviani (1989), que o modo de produção capitalista possui em si uma 

contradição referente ao conhecimento:   

 

Na sociedade capitalista a Ciência é incorporada ao trabalho 
produtivo, convertendo-se em potência material. O conhecimento se 
converte em força produtiva e, portanto, em meio de produção. Mas a 
contradição do capitalismo atravessa também a questão relativa ao 
conhecimento: se essa sociedade é baseada na propriedade privada 
dos meios de produção, e se a Ciência, se o conhecimento é um meio 
de produção, uma força produtiva, ela deveria ser propriedade privada 
da classe dominante. No entanto, os trabalhadores não podem ser 
expropriados de forma absoluta dos conhecimentos, porque sem 
conhecimentos eles não podem também produzir e, por consequência, 
se eles não trabalham, não acrescentam valor ao capital. Desse modo 
a sociedade capitalista desenvolveu mecanismos através dos quais 
ela procura expropriar o conhecimento dos trabalhadores e 
sistematizar, elaborar esses conhecimentos, e os devolver na forma 
parcelada (Ibid., p. 13). 

 

Em outras palavras, para que a racionalidade capitalista continue vigente, para 

que haja proprietários dos meios de produção e trabalhadores é necessário que estes 

últimos tenham acesso ao conhecimento, ainda que em bases mínimas, a fim de 

conseguir trabalhar. 

Podemos afirmar que o Taylorismo47 é por excelência uma expressão do que 

foi dito acima, pois ao separar o meio de produção em etapas faz-se necessário ao 

trabalhador ter acesso apenas aos conhecimentos fundamentais para que sua parte 

na produção seja realizada. Dessa forma, o conhecimento relativo ao conjunto da 

produção passa a ser propriedade dos donos dos meios de produção. E é este 

conhecimento, do todo na produção de um bem material, que é particionado e 

entregue em doses estanques aos trabalhadores, de maneira que sejam instruídos 

em apenas uma parte do processo produtivo, separando aqueles que controlam e 

pensam a produção daqueles que a executam.  

                                                
47 O taylorismo é um sistema de organização do trabalho fundamentado na análise científica da 
produção, objetivando alcançar o máximo de produção com o menor tempo e esforço possível. Esse 
sistema foi desenvolvido pelo engenheiro Frederick Winslow Taylor (1856-1915), o que justifica o nome.  
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É com base na constatação deste quadro de fragmentação do conhecimento e 

do acesso permitido aos trabalhadores que é possível compreender a defesa do 

conceito de politecnia, uma vez que este se contrapõe à ideia de separação entre 

trabalho manual e intelectual. Na verdade, a defesa é que não existe trabalho manual 

ou intelectual “puros”, haja vista que todo trabalho humano é ao mesmo tempo 

trabalho manual e intelectual, pois as ações demandam raciocínio prévio e estes 

requerem execução para que se constitua como trabalho. 

 

Se o homem [sic] se constitui a partir do momento em que age sobre 
a natureza, adaptando-a a si, ajustando-a às suas necessidades (e 
ajustar às necessidades significa plasmar a matéria, a realidade, 
segundo uma intenção, segundo um objetivo, que é antecipado 
mentalmente), então o exercício da função intelectual já está presente 
nos trabalhos manuais, os mais rudimentares, os mais primitivos. A 
separação dessas funções é um produto histórico-social e não é 
absoluta, mas relativa (SAVIANI, 2003, p. 138), 

 

Então, educação integral seria aquela que permitisse a compreensão do mundo 

em que se vive, a preparação para o trabalho e também a reflexão sobre a sociedade, 

inclusive para mudá-la. Neste sentido, a politecnia seria mais do que a noção de 

“muitas técnicas”. Não se trata da aquisição dos conhecimentos em todas as etapas 

do processo de produção de um bem, mas, como prefere Saviani:   

 

Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das 
diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo 
moderno. Está relacionada aos fundamentos das diferentes 
modalidades de trabalho e tem como base determinados princípios, 
determinados fundamentos, que devem ser garantidos pela formação 
politécnica. [...] 
Não se trata de um trabalhador adestrado para executar com perfeição 
determinada tarefa e que se encaixe no mercado de trabalho para 
desenvolver aquele tipo de habilidade. Diferentemente, trata-se de 
propiciar-lhe um desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento 
que abarca todos os ângulos da prática produtiva na medida em que 
ele domina aqueles princípios que estão na base da organização da 
produção moderna (Ibid., p. 140). 

 

Uma vez dissertado sobre o conceito de politecnia, falta ainda debruçar-me 

sobre um outro conceito que já foi citado mas que não foi devidamente considerado. 

Refiro-me à omnilateralidade. 
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2.2 - Omnilateralidade 

 

Para entender melhor este conceito, precisamos mais uma vez retomar a 

concepção de divisão do trabalho de acordo com o pensamento marxista, que defende 

que esta divisão condiciona a forma como a própria sociedade se divide (em classes) 

que por sua vez acaba culminando na divisão do ser humano em fragmentos. Em se 

tratando da divisão que ocorre no ser humano, se evidencia a formação de duas 

dimensões humanas divididas, ambas unilaterais: o trabalhador manual e o 

proprietário. Em outras palavras, o fruto da divisão do trabalho é a produção de seres 

unilaterais, mutilados, seja este o proletário ou o capitalista. O operário seria este ser 

unilateral por ser cada vez mais “rebaixado a uma máquina, [...] considerado pela 

economia política como besta de carga ou peão, um animal reduzido às mais estritas 

necessidades corporais” (MANACORDA, 2007, p. 79). Já o capitalista também seria 

um ser unilateral e mutilado uma vez que  

 
quem frui a riqueza, de fato, se realiza como ser efêmero, irreal, débil, 
um ser sacrificado e nulo, que considera a realização humana como 
realização da sua desordem, do seu capricho, das suas ideias 
arbitrárias e extravagantes” (Ibid., p.80). 

 

A isto segue-se o entendimento de que “o trabalhador de acordo com a 

realidade é unilateral, e segundo a possibilidade é omnilateral” (Ibid., 84). Neste 

sentido, omnilateral é o que faz frente à divisão do humano, é o movimento de retorno 

à potencialidade que todos têm em si, potencialidade esta mutilada de maneira 

unilateral.  

Manacorda (2007, p.94), baseado nos princípios marxianos define 

omnilateralidade como “o desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os 

sentidos, das faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da sua 

satisfação”. Então esta formação omnilateral, entendida como verdadeiramente 

integral, é a que possibilitaria a criação de uma sociedade pautada na justiça. Uma 

sociedade “com igualdade de oportunidades, em que o trabalho e instrução estariam 

definitivamente fundidos em uma única chave de transformação social” (RIBEIRO et 

al, 2016, p. 4). Esta reflexão nos leva a concluir que “qualquer formação que perca de 

vista a superação do modelo capitalista afasta-se da perspectiva omnilateral, e ainda 
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que, de algum modo, consiga aliar trabalho produtivo e instrução, conserva o caráter 

unilateral” (Ibid., p.5). 

Em resumo, a relação entre omnilateralidade e educação politécnica seria de 

complementaridade. Enquanto a omnilateralidade é o princípio filosófico do ideal 

humano, esta realiza-se pela educação politécnica. Fala-se em homem omnilateral, 

aquele que não é mutilado. No entanto, em uma sociedade capitalista tanto operário 

quanto capitalistas são unilaterais e portanto deficientes desta totalidade. Desta 

maneira, a educação politécnica seria uma ação que visa à formação de cidadãos em 

direção à recomposição de sua omnilateralidade.  

Da relação entre o princípio filosófico da omnilateralidade e a ação politécnica 

surge o que chamamos de formação integral. Sendo assim, falar em formação integral 

significa considerar a omnilateralidade e a politecnia em sua inter-relação.  

A imagem abaixo, fruto da reflexão desta tese, pode ajudar a compreender a 

relação entre os conceitos omnilateralidade, politecnia e formação integral.  

 

Figura 1 - Diagrama de relação entre os conceitos omnilateralidade, educação politécnica e formação 
integral. 
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2.3 – Formação Integral na educação brasileira 

 

Em se tratando da educação brasileira, pode-se afirmar que a década de 1980 

é bastante significativa no que tange às discussões sobre educação politécnica, 

formação integral e consequentemente a penetração das concepções marxistas no 

ideário educacional brasileiro48. No cenário repressor da ditadura e dos movimentos 

políticos ocorridos na década de 1960 e 1970, o debate a respeito da formação integral 

ficou latente até a década de 1980, quando o país ensaiava sua saída do regime 

totalitário.  

Em meio à construção da abertura política e a maior profusão de ideias 

marxistas, neste período, Demerval Saviani passa a fomentar, com subsídios teóricos 

fundamentais, a discussão sobre educação politécnica. É também nesta década, 

quando ocorre a promulgação da Constituição democrática de 1988, que os debates 

das leis complementares, incluindo aqui também a discussão a respeito da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, passam a incorporar reflexões marxistas, sufocadas 

ao longo de quase três décadas.  

Na tentativa de contribuir para o debate relacionado à construção da LDB e 

também de inserir na discussão o conceito de formação integral, Demerval Saviani 

publica em 1988 o seu texto “Contribuição à elaboração da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação: um início de conversa”. Neste texto, Saviani defende 

fundamentos marxistas da educação destacando os conceitos de desenvolvimento 

omnilateral e formação politécnica. Segundo Rodrigues (2008), a partir deste texto, 

por meio da sua apropriação por parte do deputado Otávio Elísio, surge o primeiro 

anteprojeto da LDB. Neste projeto, como se pode observar no trecho destacado 

abaixo, surge, de maneira explícita, o termo “formação politécnica” para a educação 

de 2º grau, indicando a inspiração marxista do que ser pretende ser a Lei de Diretrizes 

e Bases da educação: 

  

Art.35 A educação escolar de 2º grau (...) tem por objetivo geral 
propiciar aos adolescentes a formação politécnica necessária à 
compreensão teórica e prática dos fundamentos científicos das 
múltiplas técnicas utilizadas no processo produtivo. (BRASIL, 1988) 

                                                
48 Cabe destacar que a discussão sobre a formação integral na educação brasileira remonta à toda a 
discussão sobre a dualidade do ensino no Brasil (formação para ao trabalho X formação humanística). 
No entanto, para os fins desta tese, analiso a penetração da concepção de formação integral a partir 
da década de 1980 sob a justificativa de conter as primeiras referências à educação politécnica em 
documentos legais, como ficará evidente mais à frente.  
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Embora a concepção de formação integral (implícita na expressão “formação 

politécnica”), respaldando um modelo de educação marxista, tenha aparecido no 

anteprojeto da LDB, a história nos conta que no curso dos treze anos de tramitação 

até a aprovação da LDB em 1996, este modelo de educação e seus defensores 

sofreram expressiva derrota. Isto fica evidente no documento final promulgado onde 

restam apenas menções genéricas e inconsistentes à politecnia e não contempla o 

cerne da questão, envolvendo a formação integral dos indivíduos para a 

transformação da sociedade (SAVIANI, 1988; RODRIGUES, 2008).  

Ciavatta, em seu artigo Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil, 

resume bem o embate ocorrido durante o período de tramitação da LDB até a sua 

versão final no seguinte trecho:  

 

Ao longo dos anos 1980, a luta dos educadores comprometidos com 

a educação pública e a superação das desigualdades de classe em 

todas as suas expressões e, particularmente, na educação, foi pela 

defesa da educação unitária, omnilateral e politécnica. No confronto 

das forças políticas vitoriosas no Congresso Nacional e a eleição de 

Fernando Henrique Cardoso, aprovou-se a Lei nº 9.394/96 cuja tônica 

não foi mais a de preparação para o trabalho e sim para a vida, 

ressaltando uma falsa dicotomia só explicável pelo estigma 

escravocrata de nossa sociedade. Sob esse ideário, preparar para a 

vida significaria desenvolver nas pessoas competências genéricas e 

flexíveis, de modo que elas pudessem se adaptar facilmente às 

incertezas do mundo contemporâneo (CIAVATTA, 2011, p. 30). 

 

Para a autora, o cerne da lei foi sendo modificado de uma educação 

comprometida com a formação integral (e portanto unitária, omnilateral e politécnica) 

para uma educação comprometida com a formação para a vida. No sentido propostos 

pela lei, preparar para a vida estaria mais próximo a preparar para viver de maneira 

adaptada a uma sociedade do jeito que já está estabelecida, ao invés de preparar 

para a vida numa perspectiva de pensar e provocar mudanças na sociedade. 

Um ano após a promulgação da LDB os defensores da educação como 

propiciadora de formação integral sofrem uma segunda derrota. Agora através do 

Decreto 2.208/97 que desvinculava educação profissional do ensino médio:  

 

Art 5 º A educação profissional de nível técnico terá organização 

curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser 
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oferecida de forma concomitante ou sequencial a este (BRASIL, 1997-

a). 

 

A partir deste documento, reduziu-se então o espaço para a realização de uma 

educação que conseguisse ultrapassar a dualidade formação para o trabalho versus 

formação humana. Sacudidas foram as bases da educação omnilateral, 

enfraquecendo a possibilidade de uma formação integral.  

O reflexo de ordem prática desta reforma nos currículos se deu através da 

defesa ferrenha de que estes fossem baseados em competências, entendidas como 

comportamentos esperados em situações de trabalho. E, como já dito na seção inicial 

deste capítulo, currículos baseados na noção de competências, teoricamente 

encontram-se mais afinados às concepções progressivistas do que críticas. Em outras 

palavras, um currículo mais voltado para o adestramento laboral, minimizando outros 

aspectos fundamentais para a formação humana em sua integralidade. Para Ciavatta, 

essa defesa de currículo em competências, neste período, relaciona-se diretamente 

com os padrões de produção da sociedade capitalista:  

 

Por mais que se tenha argumentado sobre a necessidade do 

desenvolvimento de competências flexíveis, essa prescrição não 

escapou a uma abordagem condutivista do comportamento humano e 

funcionalista de sociedade, reproduzindo-se os objetivos operacionais 

do ensino coerentes com os padrões taylorista-fordistas de produção 

(CIAVATTA, 2011, p. 30). 

 

Em resumo, embora latente no cenário político/educacional brasileiro até a 

década de 1980, a concepção de educação politécnica passa a ser fomentada nesta 

década, tendo até considerável relevância, se considerarmos a presença de termos-

chave a esta concepção no anteprojeto da LDB. No entanto, no processo de discussão 

e tramitação deste projeto até a promulgação da LDB em 1996, e também um ano 

depois com o Decreto 2.208/97, pode-se afirmar que da concepção defendida 

restaram apenas menções incipientes e descaracterizadas do que inicialmente se 

defendia como educação para uma formação integral. 

Embora tenham sofrido derrotas no terreno político durante este período, no 

início da década de 2000, os defensores de uma concepção marxista de educação 

passam a vislumbrar um novo espectro de possibilidades. Com a eleição do 

Presidente Lula em 2002, e a perspectiva de que um governo democrático popular 



 

63 

diferente do anterior, abre-se espaço para retomar as discussões a respeito da 

superação da dicotomia formação para o trabalho | formação humana, recuperando 

na discussão educacional a concepção da formação integral e, portanto, retornando à 

questões que, por causa dos embates políticos, acabaram ficando adormecidas. Cabe 

destacar que “O governo do presidente Lula tinha o compromisso com os educadores 

progressistas de revogar o Decreto 2.208/97” (FRIGOTTO et al, 2005. p. 5). Desta 

forma, algo precisava ser feito no âmbito da construção de políticas públicas voltadas 

para a educação de maneira a resgatar a possibilidade de união dos cursos médio e 

técnico.   

Em decorrência deste compromisso, neste período foram realizados 

seminários específicos cujas contribuições auxiliaram no processo de 

amadurecimento do tema que acabou por culminar no Decreto 5.154/200449, decreto 

este que institui a modalidade de ensino médio integrado, retirando a separação legal 

entre formação profissional e educação básica. A partir deste decreto, em 

consonância com a LDB, a educação profissional técnica de nível médio passa a ser 

desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, e não de maneira independente 

como previa o decreto anterior. A grande inovação deste documento consiste na 

maneira que esta integração se daria. Nos termos do decreto, esta articulação dar-se-

á de maneira:  

 

 I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição 
de ensino, contando com matrícula única para cada aluno; 
II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o 
ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a 
complementaridade entre a educação profissional técnica de nível 
médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas 
para cada curso (BRASIL, 2004-a).  

 

Instituída a articulação entre ensino técnico e médio, no processo de 

viabilização desta proposta, o CNE aprovou a resolução da Câmara de Educação 

Básica (CEB), nº 1, de 3 de fevereiro de 2005 (BRASIL, 2005), que atualiza  as  

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Esta resolução, segundo 

                                                
49 Cabe destacar que, como todas as construções curriculares, este não foi um processo consensual e 
pacífico. Para maiores informações sobre o processo de discussão e criação do Decreto 5.154/2004 
ler Frigotto et al. (2005). 
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Fonseca (2014), embora estivesse neste contexto otimista de mudanças, não alterou 

significativamente as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio do governo 

anterior, mesmo sendo a reconstrução da política pública para a educação profissional 

na educação básica uma das propostas iniciais do governo Lula50.  

Iniciada por decreto, pensada em resolução, a integração entre ensino médio 

e técnico ganha peso de lei apenas em 2008, através da lei nº 11.741 (BRASIL, 2008), 

alterando (e não mais apenas regulamentando) a LDB 9394/96 (BRASIL, 1996). 

Sendo assim, agora dispúnhamos de uma lei que buscava estabelecer as diretrizes e 

bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações 

da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e 

da educação profissional e tecnológica. Porém, mesmo com a promulgação de uma 

lei específica para a educação profissional, contemplando a modalidade integrada, 

Frigotto et al. (2005) salientam que a esperança no governo Lula era de que houvesse 

uma revisão profunda e completa na LDB e não uma lei específica voltada para a 

educação profissional. No entendimento dos autores, a criação de uma lei voltada 

para a educação profissional ao invés de uma mudança estrutural no cerne da lei que 

rege a educação do Brasil acaba por reforçar a distinção entre as modalidades 

educativas. 

Concordando com os autores, Fonseca (2014) vai além ao afirmar que não 

ocorreu uma política pública de Estado que organicamente, desde a instituição da 

modalidade integrada em 2004, contemplasse a destinação de verbas para a 

promoção de cursos de ensino médio integrado. Apenas em 2007, com o Decreto n°. 

6.302, que instituiu o Programa Brasil Profissionalizado, vislumbrou-se a possibilidade 

de aquisição de verbas para a implementação de cursos de ensino médio integrado. 

Neste decreto, em seu segundo artigo está prevista  

 

“[..] assistência financeira a ações de desenvolvimento e estruturação 
do ensino médio integrado à educação profissional mediante seleção 
e aprovação de propostas, formalizadas pela celebração de convênio 
ou execução direta, na forma da legislação aplicável.  
Parágrafo único. A assistência financeira de que trata este Decreto 
deverá ser incluída nos orçamentos dos convenentes e não poderá ser 
considerada para os fins do art. 212, caput , da Constituição.  (BRASIL, 

2007) 

                                                
50 Isto fica evidente no documento “Subsídios para o  processo  de  discussão  da  proposta  de  anteprojeto  de  lei  
da  educação  profissional  e tecnológica”. Para maiores informações consultar Fonseca (2014) 
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Cabe destacar que o Programa Brasil Profissionalizado passou a atender em 

2008 também as modalidades subsequentes e concomitantes do ensino profissional, 

o que para Fonseca (2004) é um indício de que o ensino médio integrado não é uma 

prioridade. A partir deste decreto, baseado no terceiro artigo, os Estados e Municípios 

poderiam apresentar propostas para captar recursos para o desenvolvimento de 

ações, de maneira a implementar o ensino médio integrado em suas redes.  

Abaixo apresento uma linha do tempo sintetizando a discussão feita acima 

sobre o histórico da concepção de formação integral na educação brasileira desde a 

apresentação do anteprojeto da LDB em 1988 até a promulgação da lei 11.741 em 

2008. 

 

 

Figura 2 - Linha do tempo das legislações sobre o ensino médio integrado 
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CAPÍTULO 3 – ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

 

Parece razoável defender, considerando o histórico legal apresentado 

anteriormente, que o ensino médio integrado então seria o locus ideal para a 

realização da educação que tivesse a formação integral como base. No entanto, a 

própria noção de ensino médio integrado não é algo monolítico. Para Frigotto et al. 

(2014) o que chamamos de ensino médio integrado possui duas vertentes de 

compreensão. Podemos entender ensino médio integrado como uma política 

educacional e também como uma orientação a ser seguida no fazer das atividades 

escolares. Nas palavras do autor:  

 

A expressão Ensino Médio Integrado tem sido amplamente utilizada 
no contexto educacional, especialmente a partir da revogação do 
Decreto nº 2.208/97. Por um lado, ela define uma das formas de 
articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o 
ensino médio, inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) (Decreto n. 5.154/2004, art. 4o. § 1o, inciso I e Parecer 
CEB/CNE e Decreto n. 5.840/2006). Por outro, de forma bem mais 
abrangente, trata-se de uma concepção de educação que, desafiada 
pelas contradições da realidade concreta, pressupõe a integração de 
dimensões fundamentais da vida – trabalho, ciência e cultura – num 
processo formativo que possibilite aos trabalhadores o acesso aos 
conhecimentos (científicos, éticos e estéticos) produzidos histórica e 
coletivamente pela humanidade, bem como aos meios necessários à 
produção de sua existência e à sua emancipação como classe (Ibid., 
p.11). 

 

Sendo assim, a própria compreensão do que vem a ser o ensino médio 

integrado carrega em si um respaldo legal e também uma certa expectativa de 

“integração de dimensões fundamentais da vida”. No entanto, o que quero salientar é 

que esta integração não necessariamente significa integração curricular, como 

entendida pelos autores apresentados na primeira seção desta unidade. O que está 

na base de toda formulação legal do ensino médio integrado são os ideais da 

formação integral, que pressupõem a integração de diferentes áreas da vida (trabalho, 

ciência e cultura), de maneira a possibilitar aos trabalhadores (e seus filhos) acesso 

aos conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo da história e que sejam 

fundamentais à emancipação da classe trabalhadora. Em outras palavras, o ensino 

médio integrado não é sinônimo de integração curricular, interdisciplinaridade ou 

qualquer outra alternativa curricular que faça frente à disciplinarização dos 

conhecimentos. Antes, a articulação do ensino médio com a educação profissional 
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busca, em última instância, fornecer conhecimentos fundamentais à superação da 

lógica capitalista.  

É tão verdade que não há correspondência imediata entre o conceito de ensino 

médio integrado e sua forma de realização que Frigotto et al. (2014) chega a dizer que  

 
em debate com professores dos Institutos Federais pudemos perceber 
que eles compreendem mais a legislação do que os conceitos que nela 
estão implícitos. Se esse fato é um empecilho para a realização da 
alternativa da formação integrada permitida pelo novo Decreto é, 
também, uma possibilidade de estudo e discussão do significado do 
conceito e sua relação com a interdisciplinaridade, que é um termo 
mais familiar aos professores (Ibid., p. 15). 

 

De acordo com este relato, parece haver uma certa associação por parte dos 

professores entre ensino médio integrado e interdisciplinaridade, isto porque a 

compreensão deste último conceito parece ser mais comum aos docentes tanto em 

sua prática quanto na leitura das legislações. No entanto, como bem dito ainda por 

Frigotto et al.:  

 

na educação técnico-profissional integrada ao ensino médio na sua 
concepção integral e, portanto, na perspectiva da politécnica, o eixo 
central é a articulação entre a construção do conhecimento (ciência e 
tecnologia), cultura e trabalho como princípio educativo, manifestação 
de vida, direito e dever. Portanto, bem diverso da formação profissional 
fragmentária, restrita, adestradora e subordinada à lógica do trabalho 
abstrato, trabalho alienado, trabalho como emprego, ainda que jovens 
e adultos a ele estejam submetidos (Ibid., p. 15). 

 

Este mesmo texto, que tem o objetivo de sumariar as questões que foram 

discutidas no Colóquio “Produção de conhecimentos sobre Ensino Médio Integrado: 

Dimensões epistemológicas e político-pedagógicas”, também apresenta as principais 

dificuldades encontradas pelos professores que atuam no Ensino Médio Integrado. 

Nas palavras dos autores:  

 

Os trabalhos indicam ainda que não houve preparação dos 
professores para atuarem de acordo com a proposta da formação 
integrada no ensino médio e na educação de jovens e adultos. Os 
professores manifestam resistência à proposta. São dados como 
causas dessa dificuldade:  

(i) a forma impositiva como é apresentada;  

(ii) a mentalidade conservadora dos padrões pedagógicos 
vigentes, assim como de posições políticas avessas ao 
discurso da formação integrada e da educação 
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emancipatória com base na crítica à sociedade de 
mercado;  

(iii) o desconhecimento conceitual;  
(iv) a falta de condições materiais;  
(v) a carência de gestão e de participação democrática nas 

instituições;  
(vi) a dificuldade de envolvimento dos professores 

temporários, com vínculos precários de trabalho e de 
compromisso com as instituições (Ibid., p. 16) 

 

Ainda a respeito das dificuldades para a efetivação do ensino médio integrado, 

Frigotto (2018), citando trabalhos de vários outros pesquisadores, afirma que o  

 

Ensino Médio Integrado não foi compreendido como um projeto 
político-pedagógico que se compromete com a formação ampla dos 
indivíduos. Em geral, o ensino integrado tem sido compreendido 
apenas como estratégia de organização dos conteúdos escolares sem 
relevar o conteúdo ético-político transformador da proposta ou da 
materialidade de sua operacionalização (FRIGOTTO, 2018, p. 254). 

 

O que aqui defendo, a partir deste arcabouço teórico e também relatos 

empíricos de trabalhos já realizados sobre este tema, é que o que se apresentou na 

legislação como ensino médio integrado está associado à formação integral do aluno, 

provavelmente com compreensões múltiplas acerca do sentido marxista, previsto por 

aqueles grupos em disputas na produção da legislação. No entanto, algumas 

instituições, como mostrarei a seguir, associam o ensino médio integrado e a 

educação profissional à integração curricular. É nesta associação que percebo 

interseções entre formação integral e integração do currículo, explicitando 

compreensões variadas sobre este último.  

Justifico a importância desta análise com base na observação feita por Lopes 

(2002) ao examinar a relação entre a integração e os parâmetros curriculares para o 

ensino médio. Para a autora, dependendo do enfoque dado à integração, minimiza-se 

a potencialidade crítica do discurso integrador. Neste caso, como mostrarei nesta 

tese, o sentido de integração na instituição analisada (NATA), que oferta ensino médio 

integrado, encontra-se muito distante de suas matrizes teóricas (ou das que são 

apresentadas nos documentos dessa escola), e portanto mostra sua potencialidade 

crítica prejudicada.  

Cabe destacar que a partir de agora utilizo o termo integração curricular como 

uma ampla categoria que, a despeito de todas as matrizes curriculares e tradições 
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teóricas chamadas por diferentes autores como integração curricular, enfatiza arranjos 

curriculares que, de alguma maneira, se proponham a integrar conteúdos e 

conhecimentos. Justifico esta minha escolha por uma questão pragmática, uma vez 

que não me proponho aqui a analisar as concepções de integração curricular 

existentes na instituição estudada, nem ainda examinar como as inspirações teóricas 

se concretizam na prática escolar, mas preocupo-me em compreender a relação entre 

a formação integral e a integração curricular. 

Passo agora a apontar situações que sugerem esta relação entre o conceito de 

integração curricular, previamente abordado, e o conceito de formação integral. Para 

isso analisarei especificamente o caso do Rio de Janeiro, que foi um dos Estados que, 

a partir do Programa Brasil Profissionalizado, se mobilizou para implantar o ensino 

médio integrado, espaço onde, segundo minha percepção, a interseção entre 

integração curricular e formação integral pode ser reconhecida.  

 

3.1 - Ensino médio integrado: quando a formação integral se alia à integração 

curricular 

 

Antes de começar a dissertar sobre a relação entre integração curricular e 

formação integral, preciso me deter um pouco na discussão sobre o estabelecimento 

de parcerias público-privadas na educação51, correlacionando-as à discussão feita na 

seção anterior, destacando a importância desta questão, bem como os problemas que 

suscita.  

O ponto de partida desta discussão é admitir que há consenso entre 

pesquisadores e educadores de que educação é um direito básico, garantido pela 

Constituição, e que esta deve ser ofertada com qualidade possibilitando a 

permanência e o êxito do educando.  No entanto, para que isto torne-se realidade faz-

se necessário o investimento maciço de recursos, recursos estes que são finitos. 

Como historicamente no Brasil as políticas educacionais não têm privilegiado esse 

investimento, temos o seguinte problema: precisamos de uma educação de qualidade 

(ainda que haja divergências sobre o entendimento do que seja esta qualidade), mas 

não dispomos de recursos públicos suficientes (a concluir pelas insistentes afirmações 

                                                
51 É necessário me deter um pouco neste tema pois a escola analisada, como ficará claro mais adiante nesta tese, 
é o fruto de uma parceria público-privada entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro duas instituições privadas.   
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dos governantes de necessidades de cortes e contingenciamentos de verbas) para 

ofertá-la em toda sua potencialidade. Neste contexto, as possibilidades de realização 

parcerias entre a educação pública e a iniciativa privada vêm sendo apresentadas 

como solução para este problema, certamente tentando silenciar negociações com o 

modelo capitalista mundializado no qual o Brasil se encontra.  

Num universo utópico onde investimentos não estão atrelados a ideologias, a 

iniciativa privada funcionaria como uma fonte de recursos adicional, cabendo ao poder 

público ofertar educação de qualidade, gratuita e laica, priorizando a formação integral 

do indivíduo. Porém, “na vida como ela é”, parece que a entrada de recursos privados 

na educação interfere diretamente naquilo que se entende por educação e também 

na identidade dos atores responsáveis pelas ações educativas52. Não irei me alongar 

nesta análise agora, pois dedico a segunda unidade desta tese a aprofundar  a relação 

entre integração curricular e a influência dos setores privados na educação, dentro da 

produção de uma cultura da performatividade. Para a discussão proposta nesta 

unidade é suficiente conhecer que o estabelecimento de parcerias público-privadas já 

é uma realidade desde 2004, quando por meio da Lei 11.079 (BRASIL, 2004), o 

estabelecimento de parcerias público-privadas no âmbito da administração pública 

passou a ser possível. Isto significa que desde então passou a existir um aparato legal 

que prevê o estabelecimento de parcerias entre a administração pública e os setores 

privados, sempre que houver interesse da administração pública. Parcerias estas 

entendidas como o exposto na própria lei 11.019:  

 

Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa. 
 
        § 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de 
obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
 
        § 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de 
que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que 
envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. (BRASIL, 
2004-b) 
 

                                                
52 A este respeito Freitas (2018) chega a correlacionar a existência de parcerias público-privadas com 
um processo que estaria em curso no mundo todo, a saber, a reforma empresarial da educação. Para 
além de apenas privatizar a educação, segundo o autor, esta reforma empresarial está comprometida 
em difundir os ideários neoliberais. Para mais informações obre este tema consultar Freitas (2018).  
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O reflexo desta lei no poder legislativo do estado do Rio de Janeiro foi sentido 

em 2007, com a promulgação da lei estadual 5.068/2007, que institui o programa 

estadual de parcerias público-privada (PROPAR), “destinado a disciplinar e promover 

a realização de parcerias público-privadas no âmbito da Administração Pública do 

Estado do Rio de Janeiro” (RIO DE JANEIRO, 2007). 

Em síntese, em 2007 já existia o arcabouço legal para a instituição da 

modalidade integrada do ensino médio, e também já havia leis, em níveis federal e 

estadual, que possibilitavam a captação de recursos privados através de parcerias. É 

neste contexto, de possibilidade de estabelecimento de parcerias entre setor público 

e privado e também de abertura na legislação para a realização de ensino médio 

integrado, que surge o Programa Dupla Escola.  

O Estado do Rio de Janeiro foi um dos estados que procurou criar em sua rede 

cursos de ensino médio integrado através do programa conhecido como Programa 

Dupla Escola. Este programa, publicizado em 2012, parece não possuir um 

documento oficial de regulamentação, mas apenas textos informativos na página da 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC, 2012). Esta falta de 

documentos legais oficiais que fundamentem o programa também é evidenciada por 

Fonseca (2014) e Pereira (2015), restando apenas os textos de apresentação do 

programa na página oficial da SEEDUC-RJ. Nestes textos, a SEEDUC apresenta o 

Programa Dupla Escola como uma iniciativa que  

 

tem como objetivo transformar a unidade escolar convencional em um 
espaço de oportunidade para o aluno, onde ele entenda que o 
investimento nos estudos é importante para o seu futuro. 
Dupla Escola significa duas vezes escola: jornada dupla. E, para 
manter um adolescente na escola em tempo integral, é importante que 
o espaço seja atrativo. Assim, é necessário que a política de educação 
entenda o que o jovem quer e atenda aos seus anseios (SEEDUC, 
2012). 

 

Em outras palavras, no centro deste programa está a ampliação do horário 

escolar, o estabelecimento de uma jornada dupla, em período integral, o que acaba 

por justificar o nome Dupla Escola. Cabe destacar que embora aqui apareça a 

expressão “integral” ela não se refere à formação holística e omnilateral. Integral aqui 

significa apenas jornada dupla, ou seja, horário integral.  

Assumir como objetivo principal a ampliação da jornada escolar gera a 

demanda  de um espaço escolar mais atrativo para os jovens, e isto significa conhecer 
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o que querem os jovens. Segundo este mesmo documento, os jovens têm interesse 

em se qualificar profissionalmente: 

 

Pesquisas da SEEDUC indicam que o jovem tem interesse em cursos 
de formação profissional, que o capacitem para o mercado de trabalho. 
Já existem na rede estadual algumas unidades escolares que ofertam 
esses cursos, o que tem funcionado com muita eficácia. Percebe-se 
que a extensão da carga horária de estudos preenchida com cursos 
de interesse do aluno reduzem as taxas de evasão e, sobretudo, 
aumentam o desempenho escolar que, nessas unidades, apresentam 
um resultado superior à média da rede (SEEDUC, 2012). 

 

Então, de acordo com o Programa Dupla Escola, a formação técnica não é 

justificada pela necessidade de gerar profissionais especializados para o mercado. O 

que está no centro da argumentação, que justifica a educação profissional, é a 

afirmação de que “os jovens têm interesse em cursos de formação” com base em 

“Pesquisas da SEEDUC” que não são apresentadas no texto. Segundo o documento 

esta é uma demanda que parte dos jovens, e uma vez que para manter o jovem na 

escola em período integral é necessário ter um “espaço escolar mais atrativo”, 

justifica-se assim a educação profissional atrelada ao ensino médio.  

Em resumo, o Programa Dupla Escola se institui como o aparato legal e 

procedimental para viabilizar uma escola de jornada dupla (horário integral), com a 

ideia de que ao aumentar a carga horária de permanência na escola, estaria ofertando 

educação profissional justificada pelos anseios da juventude.  

No entanto, a criação de cursos técnicos demanda investimentos tanto em 

profissionais qualificados e específicos, quanto em estruturas características de cada 

curso, como laboratórios, centros de processamento de dados, e etc. O caminho 

encontrado para a viabilização dessa oferta foi através do estabelecimento de 

parcerias com entidades privadas.  

 

Algumas das unidades que ofertam cursos de formação profissional, 
contam com parceiros da iniciativa privada. Para a Secretaria de 
Educação e a Secretaria de Desenvolvimento, Dupla Escola significa 
trabalho em conjunto, por isso a proposta de estabelecer parcerias. 
[...] 
A proposta do Governo do Estado do Rio de Janeiro é promover o 
crescimento de forma integrada, para atender aos anseios dos 
cidadãos e às demandas das empresas que acreditam no potencial 
que a região apresenta. 
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O Governo do Estado Rio de Janeiro convida as empresas para somar 
forças e garantir, por meio dos investimentos em educação, o futuro 
que se sonha (SEEDUC, 2012). 
 

Cabe destacar aqui que a palavra “integrada” agora adquire um novo sentido. 

Refere-se à possível junção harmoniosa entre poder público e iniciativa privada, que 

supostamente seria capaz de atender aos anseios dos cidadãos e das empresas. 

Integração aqui ultrapassa, em muito, qualquer teorização feita sobre integração 

curricular. Isso aponta um outro objetivo do Programa Dupla Escola, estando este 

afinado com os movimentos de reformas educacionais neoliberais53. 

Embora este texto tenha sido publicado em 2012, segundo Fonseca (2014) as 

ações compatíveis ao Programa Dupla Escola, envolvendo o estabelecimento de 

parcerias público-privadas, começaram a ocorrer 5 anos antes, em 200754. De acordo 

com o autor em 2006 foi contratado um consultor para a elaboração de propostas que 

dessem forma ao ensino médio integrado. Nesse período, foram escolhidas quatro 

escolas para ofertarem o ensino médio integrado, sendo que uma das escolas não 

obteve êxito, pois não possuía estrutura adequada para a manutenção de um curso 

técnico integrado. Em outras palavras, faltavam recursos para sustentar o projeto de 

escola integrada e integral. Ainda de acordo com Fonseca (2014):  

 

foi a partir da gestão do secretário de estado de educação Nelson 
Maculan Filho (gestão de janeiro de 2007 a fevereiro de 2008), que se 
iniciou o processo das discussões das parcerias público-privadas. Até 
então, é importante destacar, os colégios estaduais de Ensino Médio 
Integrado, eram financiados somente com recursos públicos. A partir 
da implementação da parceria da SEEDUC com o Instituto Oi, se inicia 
as atividades do Colégio Estadual José Leite Lopes, o NAVE, 
ofertando curso de programação de jogos digitais (FONSECA, 2014, 
p. 76). 

 

Defendo ser esta a origem da linha de pensamento, estabelecimento de 

parcerias para solução de problemas estruturais, que culminou na criação do 

Programa Dupla Escola, que mantém a defesa do ensino médio integrado, 

incorporando recursos advindos de parceiros privados. Sendo assim, pode-se dizer 

que o Programa Dupla Escola foi a maneira encontrada pela SEEDUC de oferecer o 

ensino médio integrado e que, no processo de criação dos cursos denominados 

                                                
53 Tratarei deste assunto com mais profundidade na segunda unidade desta tese.  
54 Embora não tenha sido possível verificar a existência de ações do Programa Dupla Escola em 2007, 
o trabalho realizado por Pereira (2015) nos fornece indícios de que este programa já estava em 
funcionamento em 2009 em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).  
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integrados, culminou pela primeira vez no Estado do Rio de Janeiro em parcerias 

público-privadas no âmbito da educação. Em outras palavras, a “formação integral”, 

conceito central nas propostas que inspiraram o Decreto 5.151/2004 (BRASIL, 2004), 

que possibilita a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio, no Rio de 

Janeiro deu lugar a uma “formação em tempo integral”, e que toma como ponto de 

partida a necessidade da ampliação da jornada dos estudantes através do 

estabelecimento de parcerias público-privada55.  

Ainda de acordo com Fonseca (2014), a primeira parceria público-privada a ser 

implantada no Estado do Rio de Janeiro foi a criação do Núcleo Avançado em 

Educação (NAVE) resultado da parceria entre o Instituto Oi56 e a SEEDUC.  

O que chama atenção é que, segundo o autor, o parceiro privado (Instituto Oi) 

não seria responsável apenas por investimentos na área técnica, como era de se 

esperar já que este era o grande problema da implantação de novos cursos técnicos, 

mas também pela proposta pedagógica da instituição, cabendo à equipe da SEEDUC 

cuidar do mobiliário, regulamentação e implantação do curso. Em outras palavras,  a 

SEEDUC que é responsável pela manutenção estrutural e também direcionamento 

pedagógico em todas as escolas estaduais, neste caso específico parece abrir mão 

da proposição pedagógica, secundarizando-a ao Instituto Oi.  

Após a implantação desta unidade, outras parcerias foram firmadas, a saber: o 

curso integrado de panificação e leite e derivados no NATA - Núcleo Avançado em 

Tecnologia de Alimentos, iniciado em 2009 em parceria com o Instituto Pão de Açúcar; 

e o curso de Administração com foco em desenvolvimento sustentável no Colégio 

Estadual Erich Walter Heine, iniciado em 2011 em parceria com a empresa 

Thyssenkrupp CSA57.  

Por terem sido criadas anteriormente ao Programa Dupla Escola, 

provavelmente estas foram as unidades apresentadas no texto do Programa Dupla 

                                                
55 Não estou afirmando aqui que a noção de formação integral não é importante para as escolas que 
ofertam ensino médio integrado a partir do programa Dupla Escola. O que aponto é que a ampliação 
da jornada escolar, como uma escola em tempo integral, parece ter mais proeminência do que a própria 
formação integral, que, como mostrado anteriormente, encontra-se no cerne da criação do ensino 
médio integrado.  
56 O Instituto Oi é parte do grupo de telecomunicações Oi. Esta parceria firmada não é exclusiva do 
estado do Rio de Janeiro, pois o NAVE também existe no estado de Pernambuco, ofertando ensino 
médio técnico integrado na área de comunicações e tecnologia.   
57 Dados sobre as parcerias público-privadas podem ser encontrados na página da SEEDUC, que 
embora esteja desatualizada, contém as principais parcerias estabelecidas e também o início das 
parcerias: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1149929 Acesso em 06 de mar de 
2019.   

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1149929
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Escola como as unidades “que tem funcionado com muita eficácia. [...] (e que) 

apresentam um resultado superior à média da rede” (SEEDUC, 2012).  

Acredito ter conseguido evidenciar a relação entre o conceito de formação 

integral, os documentos legais inspirados neste conceito com a criação das primeiras 

parcerias público-privadas no estado do Rio de Janeiro. No entanto, ainda não foi 

possível evidenciar a relação entre formação integral/parcerias público-privadas com 

a integração curricular. Para isso, olharei mais de perto uma das escolas participantes 

do Programa Dupla Escola, a saber o Colégio Estadual Comendador Valentim dos 

Santos Dinis, também chamado de Núcleo Avançado em Tecnologia de Alimentos 

(NATA). Como fonte de dados para compreender a fundação, o funcionamento e a 

proposta curricular desta instituição, utilizarei entrevistas realizadas com ex-gestores 

da instituição à época da inauguração: um gestor da escola vinculada à SEEDUC e 

portanto ao poder público e outro vinculado à iniciativa privada. 

 

 

 

3.2 - O Núcleo Avançado em Tecnologias de Alimentos (NATA) 

 

Situado na cidade de São Gonçalo, o Núcleo Avançado em Tecnologias de 

Alimentos (NATA) é uma das escolas estaduais de ensino médio integrado que 

participa do que posteriormente constituiu o Programa Dupla Escola. Esta instituição, 

que é fruto da parceria entre Governo do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Grupo 

Pão de Açúcar (IGPA) e a Cooperativa Central de Produtores de Leite (CCPL), oferece 

cursos de ensino médio técnico integrado de panificação e leite e derivados desde 

2009, ano de sua fundação.  

É interessante perceber que esta instituição está registrada como Colégio 

Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz, que no entanto acabou se tornando 

mais conhecida pelo nome associado à parceria com as entidades privadas ligadas à 

indústria de laticínios: NATA. Devo destacar também que esta não foi uma apropriação 

de um espaço escolar pré-existente.  Trata-se da criação de uma nova escola, através 

da adequação dos espaços de uma antiga fábrica de leite e derivados (como abordarei 

a seguir), batizada com o nome do fundador do Grupo Pão de Açúcar: Valentim dos 

Santos Diniz. Emblematicamente, a escola que é resultado de uma parceria público-
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privada possui dois nomes, no entanto em ambos os nomes faz-se referência ao 

parceiro privado, o que por si só já é indício de influência e também de relações de 

poder no próprio funcionamento da escola.  

Nesta parceria, de acordo com o site SEEDUC, o IGPA investiu 7 milhões na 

estrutura do colégio (espaços físicos, laboratórios, etc.) e a CCPL foi responsável por 

ceder o terreno58. Visto que estes parceiros são fundamentais para a manutenção da 

escola, cabe um detalhamento de cada um dos parceiros e também das suas 

respectivas funções/colaborações nesta parceria.  

O Grupo Pão de Açúcar é o maior grupo de varejo e distribuição do Brasil, 

contando com mais de 2 mil pontos de venda em todo país, somando mais de 140 mil 

colaboradores59. Fundado em 1948 por Valentin dos Santos Diniz, atualmente este 

grupo pode ser definido como uma iniciativa multimilionária, referência em logística e 

varejo, sendo responsável pelos mercados Extra, Pão de Açúcar, Assaí Atacadista, 

dentre outros. Este grupo possui um braço social chamado de Instituto Grupo Pão de 

Açúcar (IGPA), instituição sem fins lucrativos que “atua no desenvolvimento 

educacional e na mobilização social”. E é este braço social que está diretamente 

envolvido com o NATA, sendo responsável pela manutenção dos docentes do núcleo 

técnico e técnicos de laboratórios60. 

O outro parceiro de destaque para a existência do NATA é a Cooperativa 

Central de Produtores de Leite (CCPL). Criada em 1946, com o objetivo de normalizar 

o provimento do leite, determinando também o preço final deste bem e também a 

porcentagem destinada aos produtores, a CCPL se consolidou na década de 1970 

como uma das maiores produtoras de leite e produtos derivados do país, sendo 

também líder de mercado no estado do Rio de Janeiro (ROCHA, 2016). No entanto, a 

partir da década de 1980 a cooperativa é atingida por mudanças estruturais na 

economia e também pelo aumento da concorrência externa, sofrendo grande declínio 

em sua produção61. Por causa disso, a produção, que tornou-se muito inferior a de 

décadas anteriores, deixou de ser realizada na fábrica em Benfica62, sendo transferida 

                                                
58 Fonte: https://natanamidia.wordpress.com/proposta. Acesso 07 de maio de 2019.  
59 http://www.gpabr.com/pt/conheca-o-gpa/quem-somos/sobre-o-grupo/ Acesso em 06 de mar de 2019. 
60 A composição do corpo docente será descrita mais adiante neste texto. 
61 Para maiores informações sobre o impacto do contexto econômico da década de 1980 sobre o setor 
industrial, em especial o leiteiro, consultar Oliveira, Ajara e La Croix (2006).   
62 Esta fábrica após ser desativada totalmente em 2001 foi ocupada sendo atualmente conhecida como 
a favela CCPL. 

https://natanamidia.wordpress.com/proposta
http://www.gpabr.com/pt/conheca-o-gpa/quem-somos/sobre-o-grupo/
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para uma fábrica em São Gonçalo que, imersa em dívidas, acabou sendo por fim 

desativada em 2002 (ROCHA, 2016).  

No entanto, no dia 24 de março de 2006, capitaneado pelo secretário de 

Abastecimento, Cultura, Pesca e Agricultura, Christino Áureo, ocorreu a reativação 

oficial da CCPL através de um acordo que contemplaria 85% da dívida trabalhista dos 

antigos funcionários da CCPL63. Com a reativação, a Cooperativa voltou a produzir 

leite e também seus derivados (manteiga, requeijão e outros), numa produção 

estimada em 120 mil litros de leite por dia64. 

Este acordo parece ter favorecido o estabelecimento da parceria entre a CCPL 

e a SEEDUC, embora não se possa dizer que tenha sido criado para se associar ao 

Programa Dupla Escola. De acordo com o ex-gestor da SEEDUC, a necessidade de 

dar um destino ao espaço da CCPL fez com que as três instituições se unissem. 

 

“a fábrica da CCPL que tinha... que fazia parte do espólio público e 
precisava-se dar alguma destinação àquele patrimônio, pois senão ele 
iria à leilão. Aí envolveu o Secretário de Agricultura, que era o Christino 
Áureo na época. A.... Secretaria de Educação que era Teresa Porto e 
o Governo do Estado que já era o Governador Sérgio Cabral... com o 
Grupo Pão de Açúcar que, naquele momento, estava sobre 
responsabilidade do grupo do Abílio Diniz”.65 

 

Esta fala parece ser respaldada pela própria SEEDUC ao afirmar em sua 

página que na parceria a CCPL foi responsável apenas por ceder o terreno66. Com o 

acordo realizado, a antiga fábrica de leite e derivados, situada em São Gonçalo, foi 

dividida em dois blocos. Um bloco acabou sendo cedido à SEEDUC para a criação da 

escola, já o outro foi destinado à reativação das atividades relacionadas à indústria de 

laticínios. A propósito, cabe destacar que o bloco onde se encontram as salas de aula 

no NATA encontra-se imediatamente acima do remanescente da fábrica da CCPL, 

que ainda está em funcionamento (fig.1 e 2). 

                                                
63Fonte:https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/giro-noticias/rj-fabrica-da-ccpl-em-sao-
goncalo-volta-a-funcionar-28257n.aspx. Acesso em 06 mar. 2019.  
64 Fonte: https://oglobo.globo.com/economia/ccpl-inaugurada-em-sao-goncalo-4593385. ACesso em 
07 de mar. 2019.  
65 Entrevista I realizada junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado à SEEDUC. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (56 min). 
66 Fonte: http://www.emdialogo.uff.br/materia/rj-ter%C3%A1-ensino-m%C3%A9dio-para-formar-
t%C3%A9cnicos-em-alimentos. Acesso em 07 de mar. 2019. 

https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/giro-noticias/rj-fabrica-da-ccpl-em-sao-goncalo-volta-a-funcionar-28257n.aspx
https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/giro-noticias/rj-fabrica-da-ccpl-em-sao-goncalo-volta-a-funcionar-28257n.aspx
https://oglobo.globo.com/economia/ccpl-inaugurada-em-sao-goncalo-4593385
http://www.emdialogo.uff.br/materia/rj-ter%C3%A1-ensino-m%C3%A9dio-para-formar-t%C3%A9cnicos-em-alimentos
http://www.emdialogo.uff.br/materia/rj-ter%C3%A1-ensino-m%C3%A9dio-para-formar-t%C3%A9cnicos-em-alimentos
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                    Figura 3 - A construção do NATA - adaptação dos espaços da antiga fábrica CCPL.67 

 

 

Figura 4 - Imagem do interior do NATA. Na parte superior da imagem encontram-se as instalações da 
CCPL. Na parte inferior está o pátio e também a quadra da escola68. 

                                                
67 Fonte: http://www.emdialogo.uff.br/materia/rj-ter%C3%A1-ensino-m%C3%A9dio-para-formar-
t%C3%A9cnicos-em-alimentos. Acesso em 22 jul. 2019 
68 Fonte: http://blog.felipepeixoto.com.br/tag/projeto/. Acesso em 22 de jul. 2019. 

http://www.emdialogo.uff.br/materia/rj-ter%C3%A1-ensino-m%C3%A9dio-para-formar-t%C3%A9cnicos-em-alimentos
http://www.emdialogo.uff.br/materia/rj-ter%C3%A1-ensino-m%C3%A9dio-para-formar-t%C3%A9cnicos-em-alimentos
http://blog.felipepeixoto.com.br/tag/projeto/
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Visto que tanto o Grupo Pão de Açúcar quanto a CCPL relacionam-se à 

produção e comércio de alimentos (especificamente pães e leite e seus derivados), 

considerando também o contexto político de fomento à implementação de cursos de 

ensino médio integrado, a concepção do NATA parece justificar, pelo menos 

parcialmente, esta parceria público-privada69. Isto pode nos ajudar a entender, por 

exemplo, o estranhamento desta parceria público-privada ser alocada em São 

Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro que não tem nenhuma vocação 

econômica relacionada à laticínios, cujo resultado foi a criação uma escola com cursos 

de ensino médio integrado em panificação e em leite e derivados.  

A partir das entrevistas surgem evidências de que, ao contrário do que é dito 

no texto de apresentação do Programa Dupla Escola, o critério de decisão de qual tipo 

de formação técnica será destinada aos jovens que passarão mais tempo na escola, 

pelo menos nesse caso, passa menos pelo interesse destes jovens e mais por 

questões de cunho político e econômico. Há uma questão pragmática, ou pelo menos, 

que favorece o interesse de um dos parceiros dessa parceria público-privada. Isto 

parece ficar claro na seguinte fala do ex-gestor ligado à SEEDUC:  

 

“O governo do Estado do Rio de Janeiro que foi buscar essas parcerias 
pra dar uma destinação àquela fábrica. E aí pensou-se numa escola, 
porque a escola ela... não vai ser despejada. É pro bem público. [...] E 
a princípio, nessa primeira construção da ideia, eram quatro cursos. 
[...] Leite e derivados, panificação, processamento de vegetais e 
carnes e embutidos. Mas pela falta do investimento da contrapartida, 
que é a Secretaria de Educação [SEEDUC-RJ], [foram escolhidos] os 
outros cursos... [indicação de negação] ... por conta até de 
legislação”.70  

 

Em outras palavras: existia um espaço de uma antiga fábrica de leite e 

derivados endividada, que necessitava de uma solução, caso contrário a própria 

fábrica e todo o seu terreno poderia ir à leilão. Este espaço acabou sendo cedido para 

a construção de uma escola. Neste processo de adaptação de fábrica para salas de 

aula, buscou-se um parceiro que investisse recursos, que teria como contrapartida 

incentivos financeiros além de mão de obra especializada, fechando desta maneira o 

ciclo de interesse dos três envolvidos nessa parceria público-privada: poder público - 

CCPL – Instituto Grupo Pão de Açúcar.  Sendo assim, em 2009 ocorre a formalização 

                                                
69 Creio que após este breve relato o próprio nome “NATA” compreendido mais profundamente.  
70 Entrevista I realizada junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado à SEEDUC. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (56 min). 
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da parceria público-privada entre IGPA, CCPL e SEEDUC para a criação do NATA 

(fig. 3).  

O grande diferencial desta escola em relação à maioria das escolas  do estado 

do Rio de Janeiro, além de possuir uma estrutura física que parece destoar da 

realidade de muitas escolas estaduais da região, seria a oferta de ensino médio 

integrado à educação profissional, tendo a integração curricular como eixo das ações 

realizadas no colégio. Esse diferencial desta escola fica explícito no Projeto Político 

Pedagógico desta instituição:  

 

[...] o Colégio Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz 
– NATA, apresenta uma estrutura com amplas e modernas salas de 
aula, com projetor multimídia e lousa digital. Apresenta laboratório de 
informática, laboratórios de formação profissionalizante Físico-
Química e Microbiologia, equipados com instrumentos para a 
realização das análises rotineiras e de garantia de qualidade 
necessárias para a produção de um alimento seguro. Apresenta 
também como referência prático-teórica usinas de Leite e Derivados e 
de Panificação. 

[...] Oferecendo o ensino médio integrado à educação 
profissional, o CECVSD-NATA, tem como missão principal formar 
cidadãos críticos, conscientes de seus direitos e deveres, capazes de 
colaborarem para a transformação do meio em que vivem, assim como 
formar profissionais técnicos para o atendimento da demanda não só 
da indústria fluminense, como também das redes de varejo do Estado 
do Rio de Janeiro. (Projeto Político Pedagógico do NATA, p. 3 – Grifo 
do próprio documento) 
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Figura 5 - Fachada da escola inaugurada em 200971 

Neste mesmo documento fica explícito que esta escola “Apresenta uma 

proposta pedagógica diferenciada das demais escolas, uma vez que sua estrutura 

física e operacional, assim como sua matriz, diferencia-se significativamente das 

demais escolas” (Projeto Político Pedagógico do NATA – grifo meu). Ao dizer que 

existe uma diferença em relação à matriz, está se afirmando que a composição 

curricular e a forma como são pensadas as disciplinas que farão parte do histórico de 

cada aluno também são diferentes. Que diferença é esta? A resposta a esta pergunta 

encontra-se neste mesmo documento ao dizer que para a composição do corpo 

docente é fundamental que haja uma seleção, considerando os seguintes aspectos: 

 

“ - Necessidade de dedicação exclusiva num total de 30 tempos em 
atividades na Unidade Escolar; 
- Alinhamento de conteúdos no início do ano letivo de forma integrada 
pela equipe; 
- Planejamento individualizado com dia e hora marcada; 
- Planejamento integrado para a efetivação do diálogo entre as 
disciplinas do núcleo comum e as disciplinas técnicas; [...] (Projeto 
Político Pedagógico do NATA , p. 5, grifo meu) 

 

                                                
71 Fonte: https://simsaogoncalo.com.br/educacao/nata-aprendendo-com-sabor/. Acesso em 22 de jul. 
2019.  

https://simsaogoncalo.com.br/educacao/nata-aprendendo-com-sabor/
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O que quero apontar aqui é que a integração curricular surge como um 

elemento fundante desta escola. Tão importante é o sentido de integração curricular 

atribuído no documento que ela orienta o processo de seleção dos professores que 

atuam na escola. Esta, então, é uma escola diferenciada por sua estrutura física, que 

oferece ensino médio integrado à educação profissional e que em suas ações 

pedagógicas busca a integração curricular. Em outras palavras, a integração, que 

como visto anteriormente relacionava-se à formação integral do sujeito e que 

fundamenta a concepção de ensino médio integrado, através da indissociabilidade 

entre prática e teoria, passa a ser significada neste processo de criação do NATA 

também como integração entre disciplinas. Mas por que um currículo integrado nesta 

instituição?  

De acordo com a fala do ex-gestor do IGPA esta integração (integração 

curricular) não foi um projeto idealizado inicialmente pela escola. A integração 

curricular foi um projeto apresentado pela SEEDUC, previamente discutido e 

aprovado72, para que posteriormente pudesse ser implementada. Isto fica claro na fala 

do ex-gestor do IGPA ao ser questionado sobre a origem da proposta de integração 

no NATA:  

 

Esse projeto não foi criação nossa. Não foi criação nossa. É um projeto que 
a secretaria nos trouxe. A SEEDUC trouxe pra gente esse projeto. Quando 
nós fomos apresentados [...] então, aconteceram reuniões semanais na 
SEEDUC o dia inteiro, com o grupo do Pão de Açúcar, uma consultora em 
Educação, que eu já não sei quem era, porque eu não peguei esse grupo, e 
algumas pessoas que vinham de São Paulo, que não tinham nada a ver com 
educação, mas que participavam ali, onde essa proposta da integração ... ela 
foi colocada e foi aprovada. O desenvolvimento dessa [proposta de] 
integração ele veio meio que nasceu da gente, porque não… a gente sabia 
que tinha que ter, mas não sabia de que maneira a gente iria fazer aquilo.73  

 

Em resumo, foi decidido previamente, em reuniões entre a SEEDUC, IGPA e 

consultores educacionais, que a integração entre as disciplinas seria necessária. 

Entretanto, coube à escola decidir como esta integração deveria ser realizada, tendo 

sempre em mente que não integrar não era uma opção. Uma vez decidido 

externamente que este projeto seria “integrado”, gestores da escola ligados à 

SEEDUC74 e também o gestor associado ao IGPA passaram a planejar de que 

                                                
72 O processo de construção da integração curricular nesta escola será abordado no segundo capítulo.  
73 Entrevista II realizada junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado ao IGPA. Entrevistador: Franklin 
Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (49 min). 
74 À época da fundação da escola havia três gestores ligados a SEEDUC. A entrevista aqui apresentada 
é com um destes três.  
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maneira esta integração seria realizada. No relato do ex-gestor ligado à SEEDUC, 

temos indícios de que caminhos foram trilhados para chegar a um modelo de 

integração exequível.  

 

Então [começamos a agir] com base nessa legislação específica, que 
fala do ensino Médio Técnico, ensino médio de educação profissional 
integrado. Na verdade, é o ensino médio integrado à educação 
profissional, que é uma das propostas da, da, da... das novas diretrizes 
curriculares. Em cima disso a gente foi vendo as possibilidades dessa 
integração75. 

 

Neste período (em 2009), foram realizadas algumas ações para começar a 

pensar o modelo de integração a ser adotado nessa escola. Ações estas que incluíam 

tanto iniciativas sob a responsabilidade do IGPA, através de seminários com 

especialistas em integração curricular, como por parte da SEEDUC através de visitas 

a uma outra instituição escolar estadual que também era fruto de parceria público 

privada: 

E nós fizemos também uma visita ao NAVE, que era a primeira escola 
que já estava naquele período (pausa) montando a sua identidade. O 
NAVE foi inaugurado em 2008, se não me falha a memória. E aí ele 
passou a ser uma referência que era a primeira vivência da Secretaria 
de Educação [SEEDUC-RJ] com um parceiro privado. E aquilo que a 
gente viu no NAVE não era... não fazia sentido pra gente, porque no 
NAVE quem dizia o que tinha que acontecer era o parceiro [Instituto 
Oi]. Porque a instituição é do parceiro, o prédio é do parceiro. O projeto 
é totalmente voltado para as mídias que é o foco da parceria. Então, 
não tinha muito a ver com a aquilo que a gente estava vivendo e com 
aquilo que a gente estava vendo que deveria ser a escola.76 

 

Na fala do ex-gestor do IGPA, temos indícios de como foi essa formação, 

financiada pelo Instituto, com a participação do que ela denomina de especialista em 

integração:  

 
Então a gente foi criando [o modelo de integração a ser adotado]. A 

gente buscou uma pessoa que é especialista em ensino médio 

integrado que é a Maria Celeste Muraro77. [...] Nós, o Pão de Açúcar 

                                                
75 Entrevista I realizada junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado à SEEDUC. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (56 min). 
76 Entrevista I realizada junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado à SEEDUC. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (56 min). 
77 Maria Celeste Gomes Muraro é bacharel em pedagogia pela AEUDF – BRASÍLIA; mestre em 
Educação, Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação (ênfase em educação profissional 
de ensino técnilico)pela Universidade Miguel de Cervantes. Ela também é tutora e conteudista na 
Faculdade UnyLeya Educacional. Fonte: https://www.linkedin.com/in/maria-celeste-gomes-muraro-
7378a8a0/. Acesso em 22 de jul. 2019.   

https://www.linkedin.com/in/maria-celeste-gomes-muraro-7378a8a0/
https://www.linkedin.com/in/maria-celeste-gomes-muraro-7378a8a0/
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trouxe a Maria Celeste  pra cá… ela tem um trabalho… se você 

procurar você vai achar, ela tem um trabalho sobre ensino médio 

integrado. [...] E ela veio, fizemos um seminário, acho que você 

[Franklin] ainda não estava [no NATA]. Ela ficou um dia inteiro com 

todos os professores, tanto do núcleo comum quanto do núcleo técnico 

falando sobre as propostas. E a gente acertou a mão, às custas de 

muito, muito sofrimento (risos).78 

 

A escola iniciou suas atividades letivas no segundo semestre de 2009. Cabe 

dizer que a admissão dos alunos ao NATA foi feita, exclusivamente neste ano, através 

de transferências de alunos dos nonos anos do Ensino Fundamental de várias escolas 

públicas e também de outras séries, que por motivos pessoais escolhiam repetir um 

período escolar para poder cursar o ensino médio integrado no NATA. 

 

Foi quando os alunos entraram, no meio do ano. Eles vieram das 
turmas do nono ano de diversas escolas pra lá... não... foi do primeiro 
ano de diversas escolas para continuar esse primeiro ano. Então a 
gente teve que dar uma acelerada e fazer a escola ganhar sentido pra 
eles ali, pra que eles não desistissem, porque não é qualquer aluno 
que aceita ficar o dia inteiro numa escola que não faz sentido. Aquelas 
oficinas de artesanato... de ... daquilo... a gente observou ao longo dos 
anos que não davam certo, né? [pausa] Programas tipo o Mais 
Educação79, [som inaudível]... escola de paz. Aquilo [oficinas de 
artesanato] atendia uma minoria interessada naquilo que... fazia 
sentido naquela hora, depois perdia o sentido e então não dava mais 
certo. A gente [equipe gestora] já tinha vivido isso no CIEP80 o 
Programa Escola de Pais. E a gente viu que não era isso que... que 
tava é... na lei [referência à legislação sobre ensino médio integrado] 
e tampouco aquilo que a escola podia fazer. E aí... nessas reuniões 
anteriores a gente começou a desenhar esse alinhamento. A gente 
começou a desenhar essa integração exatamente a partir desse 
alinhamento de conteúdos81, né? Foi até uma palavra que uma das 
pessoas envolvidas nesse momento, que era a professora Kátia82 que 
ainda está na Secretaria de Educação [SEEDUC-RJ]. Ela falou “mas 

                                                
78 Entrevista II realizada junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado ao IGPA. Entrevistador: Franklin 
Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (49 min). 
79  O entrevistado refere-se ap Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 
1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 17/2017, que tem como objetivo melhorar a 
aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da 
jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos estudantes na 
escola. 
80 O entrevistado refere-se à escola que trabalhava anteriormente com um dos outros gestores do 
NATA. 
81 Aqui aparece pela primeira vez a palavra “alinhamento”. Note que neste relato há uma surpresa por 
parte de outra servidora que a princípio estranha a expressão “alinhamento de conteúdos”. Mais à 
frente abordarei a existência de um novo léxico educacional mais afinado ao mundo empresarial.  
82 Este nome é fictício para proteger eticamente o anonimato dos envolvidos nesta pesquisa. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
http://www.imprensanacional.gov.br/web/guest/consulta?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fwww.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_auth%3Dnh70a8qK%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=1350788&_101_type=content&_101_groupId=68942&_101_urlTitle=resolucao-n-17-de-22-de-dezembro-de-2017-1350784-1350784&_101_redirect=http%3A%2F%2Fwww.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_entryClassName%3D%26_3_modifiedselection%3D1%26_3_keywords%3D%26_3_documentsSearchContainerPrimaryKeys%3D15_PORTLET_1343873%252C15_PORTLET_1343886%252C15_PORTLET_1343899%252C15_PORTLET_1343912%252C15_PORTLET_1343691%252C15_PORTLET_1343704%252C15_PORTLET_1343717%252C15_PORTLET_1343730%252C15_PORTLET_1343743%252C15_PORTLET_1343639%252C15_PORTLET_1343652%252C15_PORTLET_1343665%252C15_PORTLET_1343678%252C15_PORTLET_1343808%252C15_PORTLET_1343821%252C15_PORTLET_1343834%252C15_PORTLET_1343847%252C15_PORTLET_1343860%252C15_PORTLET_1343756%252C15_PORTLET_1343769%26_3_modifieddayFrom%3D26%26_3_ddm_21040_artCategory_pt_BR_sortable%3D%26_3_format%3D%26_3_modifiedfrom%3D26%252F12%252F2017%26_3_formDate%3D1524247612131%26_3_modified%3D%255B20171226000000%2BTO%2B20171226235959%255D%26_3_modifieddayTo%3D26%26_3_modifiedto%3D26%252F12%252F2017%26_3_groupId%3D0%26_3_ddm_21040_pubName_pt_BR_sortable%3Ddo1%252C%2Bdo1a%252C%2Bdo1e%26_3_ddm_21040_artType_pt_BR_sortable%3Dresolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%26_3_modifiedyearTo%3D2017%26_3_ddm_21040_artSection_pt_BR_sortable%3Dminist%25C3%25A9rio%2Bda%2Beduca%25C3%25A7%25C3%25A3o%26_3_modifiedyearFrom%3D2017%26_3_modifiedmonthFrom%3D11%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_modifiedmonthTo%3D11&inheritRedirect=true
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como é que se alinhava? Como é que se alinha”... aí eu... Alinha... 
alinhar... Como que eu vou saber o que que alguém está ministrando, 
se esse alguém não me contar? Como é  que eu posso fazer... saber 
que a aula de Língua Portuguesa tem a ver com tecnologia se eu não 
estiver lá pra ver. Então a gente começou a desenhar esse formato. 
Se é que posso dizer assim. Mas não foi só eu. Foi um todo. Eu lembro 
de uma reunião que nós tivemos [...] com os primeiros professores e 
era exatamente isso que a gente precisava montar. Eu lembro que o 
Ronan83 [outro ex-gestor do NATA ligada à SEEDUC] e eu fizemos um 
disco. Dois discos de papel. Com os nomes da disciplina. E a gente 
criou um giro pra que essa... essa integração acontecesse. A princípio 
isso não deu certo. Porque era integração... você tem uma carga 
horária. Você tem que fazer uma carga horária maior... até o 
entendimento dessa carga horária, que aí já entra pelo aspecto 
administrativo... os professores das disciplinas técnicas tinham uma 
carga horária maior e os professores da SEEDUC só dezesseis 
[tempos]. E eles iam usar os quatro [tempos] pra isso? Pra dar conta? 
Pra planejar? Pra interagir? Pra integrar? E saber o que que está 
acontecendo? Que... que conteúdos são esses que a gente nunca 
ouviu falar? (pausa)84 

 

Refletindo sobre a fala desse ex-gestor ligado à SEEDUC, conclui-se que a 

proposta do ensino médio integrado demandou organizar o turno escolar em um 

horário integral para que os conteúdos pudessem ser trabalhados junto às turmas. No 

entanto, ministrar os conteúdos de forma convencional e disciplinarizada poderia 

aumentar a dificuldade de alguns alunos. Era necessário que a escola “fizesse 

sentido”, e na busca deste sentido para o aluno, que se dispunha a ficar integralmente 

na instituição, surge a ideia de que essa busca seria feita por meio da integração entre 

os conteúdos.  

A lógica parece ser a seguinte:  

1- O projeto a ser desenvolvido precisa ter como eixo pedagógico a integração 

curricular;  

2- Existe uma legislação que estipula a oferta de ensino médio integrado, 

baseada nos princípios da formação integral;  

3- Cursos integrados têm cargas horárias maiores e portanto exigem que os 

alunos matriculados fiquem na escola em horário integral;  

4- Disciplinas ofertadas de maneira isolada ao longo de dois turnos podem fazer 

com que os alunos fiquem desmotivados e não vejam sentido no espaço 

escolar;  

                                                
83 Este nome é fictício para proteger eticamente o anonimato dos envolvidos nesta pesquisa. 
84 Entrevista I realizada junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado à SEEDUC. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (56 min). 
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5- Na busca por manter os alunos motivados e percebendo o sentido das ações 

surge a possibilidade de integração entre os conteúdos das disciplinas.  

 

Sendo assim, o ensino médio integrado, que pelo menos teoricamente liga-se 

à defesa da formação integral, une-se à defesa de uma escola em horário 

integral, fruto de uma parceria público-privada que possui a integração 

curricular como elemento aglutinador. A relação entre estes conceitos 

encontra-se representada graficamente no esquema abaixo.  

 

 

 

Figura 6 – Esquema mostrando a relação entre formação integral, horário integral e integração 
curricular no NATA. 

 Inicialmente, apresentada como uma proposta do IGPA, induzida por meio de 

ações formativas junto ao conjunto dos professores participantes dos momentos 

iniciais da criação do NATA, e posteriormente eleito pela SEEDUC como uma 

necessidade a ser implementada, a integração desenvolvida no NATA foi forjada na 

prática, no cotidiano escolar. Embora houvesse modelos e referências de ações 

integradas (inclusive uma escola da própria SEEDUC em parceria com outra 

instituição privada85), foram as dificuldades encontradas no processo de ampliação da 

jornada escolar que se tornaram as linhas guias para a definição de como a 

                                                
85 Refiro-me ao NAVE. 
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integração, inicialmente uma exigência, se tornaria uma prática curricular nessa 

escola. A integração curricular então afasta-se de seu potencial crítico, questionador 

da ordem social vigente para se tornar uma estratégia, uma forma de agir visando a 

manutenção do aluno na escola.  

 No Projeto Político Pedagógico do NATA, a integração se anuncia como tendo 

caráter local e processual, em uma parte específica no documento destinada à 

integração, bem como à maneira como esta seria realizada: 

 

SOBRE A INTEGRAÇÃO 
O conceito de integração tem sido ao longo de estudos e ações por 
todo grupo NATA. A sistematização deste processo de 
aperfeiçoamento do conceito está sendo organizado da seguinte 
forma;  
18 tempos para a integração - 10 tempos para planejamento individual 
e integrador, supracitado; 6 tempos para aulas integradas; 2 tempos 
para pesquisa.  
(Projeto Político Pedagógico do NATA, p. 12). 

 

Neste documento, a integração foi traduzida como uma forma de 

sistematização da grade curricular, a qual prevê o local (dentro ou fora da sala de 

aula) e os tempos para que esta ocorra. Por essa leitura, não se trata de abolir os 

conhecimentos específicos de cada disciplina, nem de desconsiderar o que cada 

especialidade pode contribuir para a formação dos alunos. Parece ser o caso de 

estabelecer, na matriz curricular e na carga horária docente, espaços para que os 

professores trabalhem de maneira integrada. Estes espaços para integração, 

traduzidos na linguagem do documento como tempos (entendidos aqui como os 

intervalos que organizam o horários escolar) foram nomeados como aulas integradas, 

definidas pelo próprio documento como aulas que 

 

acontecem com a presença do professor regente em sala de aula, 
acompanhado de um professor integrador que irá agregar 
conhecimento à turma, enriquecendo o conteúdo do professor regente 
(isso acontece após a troca de informações entre os professores 
durante o planejamento). Neste momento haverá dois professores em 
sala de aula: o professor regente e responsável pela turma e o 
professor que está integrando o conteúdo. As integrações não são 
necessariamente entre professores de disciplinas da mesma área do 
conhecimento, permitindo assim integrar diversas áreas. O quadro de 
horários prevê estas integrações entre as disciplinas. Bimestralmente 
é feito um rodízio de aulas integradas.  
Nos 02 tempos de pesquisa, o professor tem a sua disposição uma 
sala contendo computadores e internet para realizar estudos e 
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pesquisas necessários ao bom rendimento de suas aulas, manter-se 
atualizado, produzir trabalhos de iniciação científica e acadêmica e o 
que achar mais necessário para a melhoria do seu desempenho 
docente.  
(Projeto Político Pedagógico do NATA, p. 13). 

 

Então, para ser docente desta instituição o professor deveria disponibilizar no 

mínimo 18 tempos, o equivalente a 15 horas, sendo um terço deste horário destinado 

às aulas integradas. Os tempos dedicados à ministração das aulas específicas não 

está computado nesta conta. Desta forma, considerando que \aZum professor da 

SEEDUC trabalha 12 tempos por matrícula, caso ele entrasse no NATA ele trabalharia 

além dos tempos estabelecidos pela SEEDUC (12) um adicional de 18 tempos, 

contabilizando 30 tempos, o que equivale à 25 horas. O esquema abaixo pode ajudar 

a compreender como se dá a distribuição dos tempos de aulas disciplinares e as 

atividades integradas para cada docente. 

 

Figura 7 – Distribuição da carga horária docente no NATA 

Deste modo, está previsto aqui a dedicação exclusiva dos docentes que 

ingressarem neste projeto86. Isto fica explícito quando o documento aponta os 

requisitos para integrar o corpo docente do NATA:  

                                                
86 Digo isto devido à necessidade de dedicar 30 tempos semanais às atividades deste colégio. No 
entanto, com base na minha experiência enquanto trabalhei no NATA, este não era um critério que 
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Para integrar o corpo docente do CECVSD-NATA é necessário um 
processo de seleção em que o perfil adequado seja considerado para 
que não haja prejuízo ao desenvolvimento da proposta pedagógica. 
Para esta finalidade considera-se: 
● Necessidade de dedicação exclusiva de um total de 30 tempos 
em atividades na unidade escolar; 
● Alinhamento87 de conteúdos no início do ano letivo de forma 
integrada pela equipe; 
● Planejamento individualizado com dia e hora marcada; 
● Planejamento integrado para a efetivação do diálogo entre as 
disciplinas do núcleo comum e as disciplinas técnicas; 
● Preservação do eixo tecnológico como norteador das 
disciplinas.  
(Projeto Político Pedagógico do NATA, p. 5). 
 

 

Além disso, o documento também destaca outras características necessárias 

a um professor(a) que pretenda fazer parte do corpo docente desta instituição:  

 

Assim cabe ressaltar que, para pertencer ao quadro de professores do 
CECVSD-NATA o profissional deve ultrapassar os critérios 
normativos. Considera-se o “querer” e o “desejo” de fazer a 
diferença88, portanto é preciso profissionais que estejam motivados e 
empenhados a desempenharem suas funções de acordo com as 
propostas.  
(Projeto Político Pedagógico do NATA, p. 5). 

 

Analisando esses excertos, fica evidente que não é qualquer professor que 

pode fazer parte desta equipe. A maneira encontrada pelos idealizadores do projeto 

pedagógico da escola para consolidar a integração requerida desde o início do 

estabelecimento do NATA acabou por gerar demandas que não são facilmente 

atendidas por qualquer professor concursado para trabalhar na rede estadual do Rio 

de Janeiro, sejam estas demandas de ordem interna, como a exigência de um perfil 

do profissional, sejam elas de ordem externa, como a disponibilidade de dedicar 25 

horas de sua jornada. Esta jornada passa a ser ressignificada para que atue nessa 

forma de integração curricular e a ela se dedique em horário integral. Com o 

desenrolar da prática curricular, esta reformulação proposta no Projeto Político 

                                                
impedia a atuação dos professores em outras escolas, como foi o meu caso, relatado na introdução 
deste trabalho.  
87 Esta expressão “alinhamento de conteúdos” indica a utilização de um novo léxico, mais afinado à 
linguagem empresarial. Desenvolverei melhor isto na segunda unidade.  
88 Destaco aqui o surgimento de alguns jargões empresariais, como o apelo ao querer e o desejo de 
fazer a diferença. Sobre o surgimento de um novo léxico empresarial que estaria invadindo as escolas 
eu falarei no segundo capítulo.  
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Pedagógico do NATA acabou por se consolidar na grade de horários da escola como 

aulas integradas. Em um processo que se retroalimenta, estas aulas integradas 

acabam por ditar qual é o perfil de profissional que se espera na instituição. 

O documento que explicita os seus valores e objetivos, o Projeto Político 

Pedagógico, também explicita a missão desta instituição:  

 

Oferecendo Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, o 
CECVSD - NATA tem como missão principal formar cidadãos críticos, 
conscientes de seus direitos e deveres, capazes de colaborarem para 
a transformação do meio em que vivem, assim como também 
transformar profissionais técnicos para o atendimento da demanda 
não só da indústria fluminense como também das redes de varejo do 
Estado do Rio de Janeiro. Busca-se então, ao longo do 
desenvolvimento de suas ações atingir metas internas e as definidas 
pela Secretaria Estadual de Educação referentes ao SAERJ, IDEB, 
entre outras, contribuindo para elevar o índice de desempenho dos 
alunos da rede estadual de ensino.  
(Projeto Político Pedagógico do NATA, p. 3) 

 

Provavelmente é este o trecho de todo o Projeto Político Pedagógico do NATA 

que melhor demonstra a transformação que vai se dar ao longo de seus anos, nos 

sentidos atribuídos à formação integral nesta instituição. Em resumo, o que aqui 

apresento é que nessa instituição a concepção de formação integral, que inspirou a 

proposição legal da articulação integrada entre educação profissional e ensino médio 

(ensino médio integrado), afasta-se por completo das concepções de omnilateralidade 

e educação politécnica. Na verdade, ao refletir sobre a proposta tomando como base 

tanto a documentação quanto os depoimentos das ex-gestores, parece ocorrer uma 

bricolagem de conceitos sobre integração curricular, de maneira que o sentido 

marxista da formação integral, que é a formação do ser humano omnilateral, vai se 

diluindo até que dele só reste indícios históricos na legislação que respalda o ensino 

médio integrado.  

Como o NATA foi criado na conjunção de interesses privatistas e públicos, o 

sentido marxista que inspirou a legislação específica para o ensino médio foi sendo 

enfraquecido na disputa pelo controle do currículo escolar, dando lugar a enunciados 

que retoricamente se comprometem com a formação de cidadãos críticos (ainda que 

não se possa afirmar o que isto significa no Projeto Político Pedagógico da escola). 

Na linguagem do documento, cidadãos críticos capazes de transformar o meio em que 

vivem, podem ser também entendidos como mão de obra que atende à “demanda não 
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só da indústria fluminense como também das redes de varejo do Estado do Rio de 

Janeiro (Projeto Político Pedagógico do NATA, p.3)”.  

A reflexão proposta neste capítulo foi tecida no intuito de considerar que os 

princípios que orientam e que justificam a integração curricular (em suas múltiplas 

possibilidades, mas que fixam sentidos funcionais para o currículo) são distintos dos 

fundamentos que dão suporte à formação integral. Enquanto a primeira visa a 

integração de conteúdos, saberes, sendo uma alternativa à forma curricular disciplinar 

e justificada por se aproximar mais do cotidiano dos alunos, recuperar uma unidade 

do saber ou ainda formar os alunos para o exercício da cidadania, a segunda visa, em 

última instância, à transformação da sociedade, ou mais explicitamente, à superação 

do modelo capitalista.  

A despeito desta distinção, fundamentada na filosofia marxista, acredito haver, 

no caso analisado, uma aproximação entre estes dois conceitos de maneira que tanto 

a formação integral quanto a integração curricular ganhem novos sentidos. Defendo 

também que neste processo de aproximação enfraquece-se a concepção pretendida 

da formação integral, o que por sua vez aponta para o ensino médio integrado como 

uma modalidade afinada mais com a integração curricular do que com a formação 

integral. Nesta pesquisa fica evidente a contradição, por exemplo, em uma escola que 

se institui através de uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada na oferta 

de ensino médio integrado. Se considerarmos que em sua origem o conceito de 

formação integral busca, em última instância, a superação da lógica capitalista, é de 

se espantar que uma empresa privada una forças com o Estado para efetivar o 

processo educativo de formação integral de cidadãos.  

Sendo assim, embora a formação integral tenha sido o motor que fez girar as 

engrenagens que culminaram na criação do ensino médio integrado se apresente 

como um dos objetivos da escola analisada, essa adquire novos sentidos, que 

minimizam o seu potencial transformador da sociedade e potencializam a formação 

de um indivíduo adaptado à realidade volátil da economia da sociedade no modelo 

vigente. Formação integral passa a ser confundida com formação em horário integral, 

que passa a ser a justificativa para a integração curricular. O caráter funcionalista e 

pragmático do currículo passa a orientar as possibilidades de leitura de integração 

curricular. 

Embora esta interpretação esteja restrita à realidade pesquisada, acredito 

poder haver paralelos em outras instituições de ensino, o que nos leva a ficar atentos 
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às seguintes questões: a) qual o sentido atribuído à formação integral por escolas que 

ofertam ensino médio integrado?; b) qual o sentido atribuído à integração, por escolas 

e também por professores, que afirmam realizar ações integradoras?; c) de que 

maneira se justificam as ações integradas? 

Construo minha argumentação reafirmando a hipótese de trabalho do início 

desta unidade: a de que há pontos de interseção entre integração curricular e 

formação integral. Creio ter conseguido argumentar que a instituição analisada 

encarna em si, seja pela sua história seja pelo seu funcionamento, esta interseção 

conceitual. Passarei agora a me deter na relação entre a integração curricular e os 

agentes externos à escola, de maneira a tentar compreender como esta relação se 

liga ao movimento de reforma educacional e o estabelecimento da cultura da 

performatividade. 
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UNIDADE 2 - INTEGRAÇÃO CURRICULAR E PERFORMATIVIDADE 

 

Nesta unidade irei defender a tese de que a integração curricular, a despeito de sua 

positividade discursiva (LOPES, 2002) pode ser utilizada como um instrumento no 

processo de estabelecimento da cultura da performatividade. Para isto irei num 

primeiro momento discorrer sobre gerencialismo, performatividade e subjetividade, 

nos termos propostos por Stephen Ball. Resumindo os principais pontos deste 

capítulo: a) Defendo aqui que a integração curricular pode servir como instrumento 

para o estabelecimento da cultura da performatividade, para além de seus objetivos 

pedagógicos relacionados ao cotidiano dos alunos; b) Defendo em última instância 

que, associada aos seus resultados nos índices de qualidade de educação do Estado 

do Rio de Janeiro e também ao sistema de gestão por resultados implementado pela 

SEEDUC a partir de 2011, a integração acaba por moldar, pelo seu revés, o “ser 

professor” ditando o que é a boa escola e quem é o bom professor.  
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CAPÍTULO 4 - PROFISSIONALISMO, PERFORMATIVIDADE E GERENCIALISMO 

 

Para que servem as escolas? Esta é uma pergunta cuja resposta parece ser 

óbvia, mas não há nada de evidente nela. Não há sequer um consenso a respeito da 

finalidade da escola. Em um texto cujo título é esta pergunta, o sociólogo Michael 

Young afirma que não há uma resposta única para tal indagação, pois para os críticos 

baseados na teoria marxista, a escola tem servido como local de reprodução das 

desigualdades, para os pós-críticos, como um espaço de vigilância e controle, e para 

os defensores do neoliberalismo, a escola nada mais é do que a extensão do mercado. 

Irei me deter um pouco nesta última visão.  

Young, tomando como referência a sociedade inglesa, aponta que embora as 

críticas pós-modernas à escola tenham ganhado força nas discussões sobre o papel 

desta instituição, elas pouco têm a dizer sobre como devem ser as escolas, de forma 

que pouco dessas críticas são ouvidas pelos responsáveis por decisões políticas. 

Para ele, isto ocorre porque ao lado do surgimento das ideias pós-estruturalistas 

também emergiu o ideário neoliberal89, que em resumo, defende que haja total 

liberdade de comércio sem a intervenção do poder estatal na economia, e isto traz 

implicações diretas para a educação.  

Uma vez que se concorde com os fundamentos neoliberais, a pergunta “para 

que servem as escolas?” ganha uma resposta imediata: manter a economia, evitando 

colapsos no sistema capitalista. Não há o compromisso de se formar cidadãos críticos 

que modifiquem a estrutura como a sociedade capitalista se organiza. A consequência 

disto é a transformação da educação em um mercado, o que o autor chama de “não 

diferenciação da educação”. As escolas passam então a ser tratadas como locais de 

entrega de produtos, sendo gerida de acordo com as regras empresariais, visando 

maximizar os “resultados” e minimizar o “desperdício”. Nas palavras do autor:  

 

As escolas são tratadas como um tipo de agência de entregas, que 
deve se concentrar em resultados e prestar pouca atenção ao 
processo ou ao conteúdo do que é entregue. Como resultado, os 
propósitos da escolaridade são definidos em termos cada vez mais 
instrumentais, como um meio para outros fins. Com as escolas vêm 
sendo controladas por metas, tarefas e tabelas comparativas de 
desempenho, não é de se espantar que os alunos fiquem entediados 

                                                
89 Embora especificamente não seja este o tema desta tese, abordarei brevemente mais à frente o 
conceito de neoliberalismo. 
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e os professores sintam-se desgastados e apáticos. (YOUNG, 2007, 
p. 1291) 
 

 

Pensar na finalidade das escolas nos obriga a pensar no papel dos professores, 

pois, dependendo da resposta que se dá à questão ‘pra que servem as escolas?’ 

muda-se drasticamente o que se deve esperar dos docentes.   

Por exemplo, se considerarmos como Young (2007, p. 1294) que as escolas 

servem para capacitar jovens a “adquirir o conhecimento que não pode ser adquirido 

em casa  ou em sua comunidade, e para adultos, em seus locais de trabalho”, 

entenderemos que os professores têm a função de transmitir este conhecimento90. 

Entenderemos que se reforça uma relação hierárquica entre professores e alunos, em 

que o primeiro detém o poder de escolher o que será melhor para o segundo.  

Ainda em relação à escola e os objetivos da educação, mas numa esfera mais 

ampla, em seu texto “Boa educação na era da mensuração”, Biesta (2012) também 

elabora uma discussão a partir de uma pergunta similar “para que serve a educação?”.  

Neste texto, o objetivo do autor não é especificar quais deveriam ser as finalidades da 

educação, mas, a partir das funções reais que o sistema educacional desempenha, 

desenvolver referências para, a partir daí, começar a pensar os objetivos e fins da 

educação.  

O autor parte da constatação que nas últimas décadas ocorre uma grande 

proliferação de discussões sobre os processos educacionais e também sobre como 

melhorá-los, no entanto não têm o mesmo destaque as discussões sobre o que 

constitui uma boa educação. O que vem ocorrendo, segundo o autor, é uma ascensão 

do conceito de aprendizagem, e consequentemente o declínio do conceito de 

educação. Essa ascensão vem sendo acompanhada por uma nova linguagem de 

aprendizagem, colocando ênfase no papel do aluno, em professores como 

facilitadores, em metodologias inovadoras, etc. Numa análise macro do que vem 

acontecendo no âmbito da educação, Biesta defende que o destaque dado ao aspecto 

transmissor da educação faz parte de uma tendência, na qual ele se refere como 

“learnification da educação: ou seja, tudo o que se quer dizer acerca da educação em 

termos de aprendizagem e aprendizes” (Ibid., p. 816). A partir disto, o autor dirige o 

                                                
90 Este tipo de conhecimento Young chama de Conhecimento Poderoso, que é distinto do que ele 
chama de conhecimento dos poderosos. Para mais informações consultar Young (2007).  
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texto para a discussão sobre as finalidades da educação. Para Biesta a educação 

desempenha três funções: qualificação, socialização e subjetivação.  

A qualificação, uma das funções mais importantes da educação, consiste em 

proporcionar “conhecimento, habilidades, entendimento e também, quase sempre, 

disposições e formas de julgamento que lhe permitam fazer alguma coisa - um fazer 

que pode ir do muito específico [...] ao mais geral [...]” (Ibid., p. 818). Está 

particularmente relacionada a argumentos econômicos, uma vez que é ensinando 

pessoas a fazer algo que se tornam possíveis o desenvolvimento e o crescimento da 

economia.  

A função de socialização, igualmente importante, “tem a ver com as muitas 

formas pelas quais nos tornamos membros e parte de ordens sociais, culturais e 

políticas específicas por meio da educação” (Ibid., p. 818). Relaciona-se à transmissão 

de normas e valores, sempre particulares - uma vez que a educação nunca é neutra - 

visando sua continuidade seja para socialização profissional, religiosa ou outra. Está 

intimamente ligada à continuidade de tradições e da cultura, tanto nos aspectos 

desejáveis quanto nos que não são tão desejáveis assim.  

Por fim, a educação também contribui para o que o autor chama de 

subjetivação, podendo ser entendida como o oposto da socialização. Aqui está em 

jogo a formação de indivíduos, sujeitos. 

  

“Não se trata precisamente da inserção de “recém-chegados” às 
ordens existentes, mas das formas de ser que sugerem independência 
dessas ordens: formas de ser em que o indivíduo não é simplesmente 
um espécime de uma ordem mais abrangente (Ibid., p. 819). 

 

Ao apresentar esses três aspectos da educação, o autor chama nossa atenção 

para o perigo de valorizar apenas o que conseguimos medir (aspectos relacionados a 

learnification da educação) ao invés de mensurar o que realmente valorizamos. E para 

isto é necessário discutir, sempre, sobre as finalidades da educação, tendo em mente 

a complexidade do assunto. Caso contrário, corremos o risco de acabarmos tendo “as 

estatísticas e os rankings tomando decisões por nós” (Ibid., p. 823) e decidindo o que 

de fato é a tão desejada “boa educação”.  

Resolvi iniciar este capítulo com esta discussão pois está claro para mim que 

dependendo do que se entende como sendo a função da escola e também o que se 

considera uma educação de boa qualidade, se definirá o papel do professor. Em 
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outras palavras, as tentativas de respostas à pergunta “para que servem as escolas?”, 

implicitamente tentarão responder “para que servem os professores?”. 

Refletindo sobre a questão da natureza da função docente (o que é ser 

professor?) e o processo de construção do conhecimento profissional (como a função 

docente passou a ser considerada como profissão?), Roldão (2007) destaca que o 

que distingue a ação docente das outras profissões é o ato de ensinar, sendo que 

historicamente encontra-se uma tensão entre ensinar como um ato de transmissão de 

saber e ensinar como o ato de fazer com que outros aprendam algo. A autora também 

defende que, historicamente, no processo de profissionalização dos professores 

(estabelecimento da função docente como uma profissão) dois processos sociais 

estão associados: a institucionalização da escola como instituição pública e a de um 

currículo que a legitima, e também, a existência de um saber distintivo, um 

conhecimento profissional específico.  

Em outras palavras, para a autora o ser professor só ganha solidez profissional 

com o fortalecimento da escola como instituição pública e também com a existência 

de um tipo específico de conhecimento, ensinado nessas instituições. Afinal de 

contas, se o que distingue o professor das outras profissões é o ato de ensinar, é 

necessário que haja um local para que isso ocorra e principalmente algo para ser 

ensinado.  

Num raciocínio lógico passa-se imediatamente à questão: que conhecimento 

específico é este que se faz fundamental para que o professor realize sua ação própria 

(ensinar)? Muitas são as possibilidades de respostas a esta pergunta, no entanto, num 

esforço de categorizar os tipos de conhecimentos para que se desempenhe a função 

docente, com a produção de conhecimento no aluno, Saviani (1997) defende que 

existem cinco modalidades de conhecimento essenciais à ação dos professores:  

a) saber disciplinar: corresponde aos conhecimentos específicos de determinada 

área do saber que o professor precisa dominar; 

b) saber didático-curricular: corresponde aos processos pelos quais os 

conhecimentos específicos se produzem no âmbito do trabalho pedagógico. O 

modo como os primeiros conhecimentos devem ser organizados para que seja 

efetiva a ação de ensinar;  

c) saber pedagógico: corresponde aos saberes sintetizados nas teorias 

educacionais que acabam por orientar as posturas pedagógicas dos docentes; 
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d) saber crítico-contextual: relativo à compreensão das condições sócio-históricas 

que determinam a tarefa educativa; 

e) saber atitudinal: compreender os comportamentos e vivências considerados 

adequados ao trabalho educativo.  

Sem me deter na discussão sobre saberes docentes, ou sobre a especificidade 

do conhecimento dos professores, amplamente estudada por autores como Tardif 

(2002) e outros, quero apenas destacar que é necessário, para o exercício da 

profissão docente, que haja a formação, nos professores, de um saber específico, de 

maneira que este professor, que tem a função de ensinar, tenha o que ensinar. Posto 

de outra forma, é intrínseca à formação do professor, tanto historicamente no 

desenvolvimento da profissão docente - como apontado por Roldão (2007) - quanto 

no próprio ato de ensinar - como apontado por Saviani (1997), a existência de um 

conjunto de saberes específicos. Conjunto de saberes que qualifica o substantivo que 

é o professor. Desta forma, ser professor significa imediatamente, pelo menos na 

maneira em que a nossa estrutura educacional está disposta, ser professor de alguma 

disciplina ou, no caso dos professores dos primeiros anos, de um nível de ensino que 

reúne conhecimentos gerais voltados para este nível, com fundamentos pedagógicos. 

Uma vez que se concorde com isso, sobretudo quando a relação disciplinar é 

evidente, a problemática que se instaura é a seguinte: se por um lado a especificidade 

dos conhecimentos dos professores (incluindo aí os saberes disciplinares) fortalece a 

profissão docente caminhando para um nível mais consistente de profissionalismo, 

por outro lado, enfraquecer esta especificidade significa também enfraquecer a 

distinção da profissão docente, correndo o risco de recuo profissional para situações 

de proletarização. Nas palavras de Roldão (2007):  

 

No caso dos professores, quer a função quer o conhecimento 
profissional se têm mutuamente contaminado, por um lado, por uma 
tendência para a difusão envolvida de uma discursividade humanista 
abrangente, que não permite aprofundar a especificidade da função 
nem do saber; por outro lado, e no extremo oposto, por uma orientação 
para a especificação operativa, associada à redução do ensino a 
acções práticas que se esgotam na sua realização, em que o saber é 
mínimo e a reflexão dispensável, e que acabam traduzindo-se numa 
tecnicização da actividade. Nenhuma destas tendências se constitui 
em produtora credível de desenvolvimento e afirmação profissional 
(Roldão, 2007, p. 97). 
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Numa perspectiva mais abrangente sobre profissionalismo, ou seja, não se 

detendo apenas na função docente (mas também a ela) Stephen Ball vem teorizando 

sobre a perda do profissionalismo, relacionando-a com o estabelecimento de uma 

nova cultura e também a criação de novas subjetividades. 

Em seu texto intitulado “Profissionalismo, gerencialismo e performatividade”, 

Stephen J. Ball analisa a cultura da gestão e do desempenho como as principais 

tecnologias da reforma educacional que tem se dado num mundo globalizado com 

ideologia neoliberal. Ele inicia sua análise definindo o que é profissionalismo.  

Para ele, profissionalismo é uma prática ético-cultural, que se baseia em uma 

relação específica entre o profissional e o seu trabalho. Uma relação fundada na 

reflexão moral, entremeada por aquilo que se espera que seja feito e por aquilo que 

deve ser feito em determinadas situações. Seria então algo desenvolvido no próprio 

sujeito, no qual estão em jogo fatores externos e internos nas escolhas das ações e 

decisões a serem tomadas. Nas palavras do autor:  

 

Sustento que o profissionalismo, como uma categoria pré-reforma, 
baseia-se, ao menos em parte – porque também tem importantes 
características estruturais e organizacionais –, em uma relação 
específica entre o profissional e o seu trabalho, uma relação de 
compromisso que está situada nos diálogos comunitário e interno.[...]  
O profissionalismo nesses termos baseia-se em ambiguidade e 
pluralismo. [...] Ou seja, o profissionalismo só tem significado dentro 
da moldura de uma racionalidade substantiva, e as tentativas de 
redefinir o profissionalismo dentro de uma estrutura dominada pela 
racionalidade técnica tornam esse termo sem sentido (BALL, 2005, p. 
541). 

 

Uma vez exposto o que entende por profissionalismo, o autor argumenta que o 

mesmo é algo que está chegando ao fim. Para ele, no processo de reforma 

educacional, de orientação neoliberal, está em curso uma mudança de lógica que põe 

em xeque o profissionalismo. Uma reestruturação que cria um contexto em que “o 

profissionalismo como prática ético-cultural não tem lugar, não tem futuro” (BALL, 

2005, p. 541). Em seu lugar surge algo chamado “novo profissionalismo”, 

“reprofissionalismo”, “pós-profissionalismo” ou até mesmo “profissionalismo 

moderno”, que de maneira alguma é o “antigo” profissionalismo.  

Para o autor, a diferença semântica entre estes conceitos está na percepção 

de que os  
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pós-profissionalismos se reduzem, em última instância, à obediência 
a regras geradas de forma exógena; e, segundo, eles relegam o 
profissionalismo a uma forma de desempenho (performance), em que 
o que conta como prática profissional resume-se a satisfazer 
julgamentos fixos e impostos a partir de fora (BALL, 2005, p. 542). 

 
Em outras palavras, o pós-profissionalismo retira a dimensão etico-cultural, e 

também a reflexão moral, da tomada de ações. Neste sentido ser eficaz significa 

cumprir requisitos externos, e ser aprovados nestes. Qualquer desvio que impossibilite 

a “correta” ação prevista para cada situação ou ainda qualquer falha de execução dos 

planos previamente, e externamente pensados, são tidos como desculpas 

inaceitáveis, revelando a ineficiência do profissional ou do seu setor.  

Profissionalismo agora passa a ser algo que não é do próprio profissional, mas 

um profissionalismo de outro, cabendo ao profissional “a responsabilidade por seu 

desempenho, mas não o julgamento sobre se esse desempenho é “correto” ou 

“apropriado”, apenas se satisfaz os critérios de auditoria” (BALL, 2005, p. 543). 

A consequência lógica disso é que os professores, nestes termos, perdem a 

chance de falar sobre o êxito de suas ações, suas práticas e suas decisões. Perdem 

a chance de exigir respeito com base em suas ações guiadas pela ética e pela moral. 

E é neste sentido que o autor argumenta que o profissionalismo é algo que está 

chegando ao fim, dando lugar a uma razão instrumental através do desaparecimento 

de ações regidas pela ética e pela moral.  

Num ambiente onde números e estatísticas ditam a boa ação e a eficácia do 

trabalhador, é compreensível que, por uma questão de sobrevivência, os sujeitos se 

adequem ao que lhes é imposto. E é neste sentido que surge o que o autor chama de 

“performatividade”. Nas palavras do autor: “A performatividade é uma tecnologia, uma 

cultura e um método de regulamentação que emprega julgamentos, comparações e 

demonstrações como meios de controle, atrito e mudança” (BALL, 2005, p. 543). 

Ter qualidade, neste sentido, passa a significar estar adequado aos padrões e 

critérios de avaliação durante a inspeção. E estes critérios passam a ser o 

merecimento, a qualidade e o valor, não de determinada ação, mas de indivíduos. 

Diferenciam-se os profissionais bons dos ruins através das inspeções e avaliações 

sem considerar o contexto, tido como uma variável que atrapalha a correta leitura dos 

dados. E é na construção e defesa destes critérios de julgamento que está a questão 

crucial das mudanças, pois são estes indicadores que farão com que os sujeitos se 

percebam como bons profissionais ou não. Dessa forma  
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a performatividade é alcançada mediante a construção e publicação 
de informações e de indicadores, além de outras realizações e 
materiais institucionais de caráter promocional, como mecanismos 
para estimular, julgar e comparar profissionais em termos de 
resultados: a tendência para nomear, diferenciar e classificar (BALL, 
2005, p. 544). 

 

Este contexto de índices a serem alcançados, de números que ditam a 

qualidade dos profissionais, de incentivos e sanções baseados no desempenho acaba 

por induzir a atuação que com frequência desconsidera aquilo que em determinado 

momento é o certo, moralmente, a se fazer. Para sobreviver neste ambiente é 

necessário aparecer, se adequar, de maneira que ações que não caibam nos índices 

passam a ser vistas como indícios de um mal profissional. Isto acaba por gerar um 

ambiente performático, onde o que importa é o alcance do padrão de qualidade ditado 

exogenamente. Em outras palavras, no ímpeto de sobrevivência o profissional privado 

de seu profissionalismo passa a agir de forma performática. É neste sentido que 

performatividade é entendida como “uma cultura ou um sistema de “terror” que 

emprega julgamentos, comparações e exposição como forma de controle, atrição e 

mudança” (BALL, 2001. p. 109). Cultura do terror porque  

 

O que está em questão é a base de dados, as reuniões de avaliação, 
o balanço anual, relatórios escritos e solicitações de promoção, 
inspeções, avaliação por colegas. Mais do que somente uma estrutura 
de vigilância, há, na verdade, um fluxo de performatividades contínuas 
e importantes, isto é, um espetáculo. O que está em jogo não é a 
possível certeza de ser sempre vigiado, tal como no clássico 
panóptico, e sim a incerteza e a instabilidade de ser avaliado de 
diferentes maneiras, por diferentes meios e por distintos agentes; é o 
“surgimento” do desempenho, da performance - o fluxo de exigências 
que mudam, expectativas e indicadores que nos fazem continuamente 
responsabilizados e constantemente vigiados (BALL, 2001, p.110). 

 

Além da performatividade, o autor argumenta que há uma outra tecnologia 

sendo utilizada como motor de mudanças educacionais: o gerencialismo. Para o autor 

o gerencialismo tem sido o principal mecanismo de reforma política do setor público, 

representando uma nova forma de poder criando uma cultura empresarial competitiva. 

E é este instrumento que tem sido utilizado para destruir os sistemas etico-

profissionais que prevaleciam nas escolas. Neste cenário, entra em cena um novo 
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sujeito: o gestor, que tem a função de incutir a performatividade na alma do 

trabalhador.  Nas palavras do autor:  

 

O gestor é o herói cultural do novo paradigma. O trabalho do gestor 
envolve a infusão de atitudes e culturas nas quais os/as 
trabalhadores/as se sentem, eles/as próprios/as, responsabilizados/as 
e, simultaneamente, comprometidos/as ou pessoalmente 
envolvidos/as na organização (BALL, 2001, p. 109). 

 

A relação entre as tecnologias, performatividade e gerencialismo, é do tipo 

ordem e convencimento. Enquanto a performatividade dita as regras de ação que 

farão a distinção entre o bom e o mau profissional, o gerencialismo atua no âmbito do 

convencimento da legitimidade destas regras.  

Definidas as duas categorias centrais, o autor sugere que a performatividade e 

o gerencialismo alteram profundamente a prática do ensino e a alma do professor. A 

junção destas tecnologias remodelam cada vez mais as práticas da sala de aula, e 

acrescento eu aqui, também os conteúdos que se ensinam na sala de aula, para 

atender demandas externas. Professores passam a ser pensados cada vez mais 

como técnicos em pedagogia. Como aqueles que aplicam planos que foram gerados 

externamente e que passarão estabelecer os critérios de avaliação do seu serviço. E 

isto atinge  

 

profundamente a percepção do eu e de nosso próprio valor. Coloca 
em pauta uma dimensão emocional, apesar da aparência de 
racionalidade e objetividade. Assim, nossas respostas ao fluxo de 
informações a respeito do desempenho podem engendrar nos 
indivíduos sentimentos de orgulho, culpa, vergonha e inveja (BALL, 
2005, p. 550). 

 

Ball (2001) conclui que o estabelecimento da cultura performática, aliada ao 

mercado e ao gerencialismo, nas escolas e universidades, tem várias implicações nas 

relações interpessoais, tais como: a) aumento da pressão e estresse emocional; b) 

aumento do ritmo e intensificação do trabalho; c) alteração das relações sociais, com 

o aumento da competição entre professores e departamentos; d) aumento do trabalho 

burocrático com a produção de relatórios para alimentar os índices de avaliação; e) 

aumento da vigilância sobre o trabalho docente e sobre os produtos finais da 

educação; e por fim, f) crescente diferenciação entre valores, propósitos e 

perspectivas do pessoal técnico (orçamento, relações públicas, etc.) e da equipe 
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docentes (abrangência do currículo, controle da sala de aula, manutenção dos 

registros, etc.)91. Numa análise mais abrangente, essas tecnologias associam-se a 

imposição do neoliberalismo sobre a educação (BALL, 2014), ou ainda ao que Freitas 

chama de reforma empresarial da educação (FREITAS, 2018).  

Para Stephen Ball, o neoliberalismo, embora seja um termo com muitas 

definições distintas, deve ser compreendido em toda sua complexidade, não se 

restringindo apenas ao aspecto econômico/monetário. Em resumo, para Ball (2014) 

uma forma de pensar e pesquisar sobre neoliberalismo é como “uma pressão 

transnacional para liberar a atividade econômica da regulação do estado” (Ibid., 2004, 

p. 47). Dessa forma, o neoliberalismo passa a ser entendido mais como um processo 

e não apenas como uma doutrina econômica. Nas palavras do autor: 

 

A atenção ao corriqueiro também serve para destacar o neoliberalismo 
como um processo, e não algo que é percebido como um conjunto de 
estratégias grandiosas e mudanças rompíveis, mas sim composta de 
inúmeros movimentos, reformas incrementais, deslocamentos e 
reinscrições, trajetórias complicadas e trepidantes de pequenas 
mudanças e táticas, que trabalham juntas em sistemas, organizações 
e indivíduos (Ibid., 2014, p. 64). 

 

Mas no que o neoliberalismo se liga aos conceitos de performatividade e 

gerencialismo? Para o autor, o estabelecimento do neoliberalismo só é possível 

através de mudanças nos mais diversos setores da sociedade. E esse “conjunto de 

mudanças trabalham juntos para produzir novas práticas, subjetividades e 

“oportunidades”. Isso constitui um processo de atrito que gradualmente torna o social 

em forma de mercadoria e propício ao lucro” (Ibid., p. 64). 

 Em relação à educação, o neoliberalismo, através das tecnologias de 

implantação do mesmo, acaba por possibilitar a “mercantilização da prática 

educacional”. Ball chega a afirmar que na educação, no contexto global, “há um 

currículo neoliberal de reforma” (Ibid., p. 65)92. 

Para este trabalho considero que, embora as pesquisas de Stephen Ball 

tenham sido produzidas para pensar o contexto de reforma educacional europeu, 

                                                
91 Para maiores informações sobre as implicações da cultura da performatividade, junto com o mercado 
e o gerencialismo, consultar Ball (2001) e as referências dadas na página 110.  
92 Sobre o ideário que está por trás das “reformas neoliberais da educação”, ou ainda da “reforma 
empresarial da educação”, e também sobre os principais expoentes desta reforma no cenário mundial 
e também no cenário brasileiro, sugiro a leitura do livro de Luiz Carlos Freitas: A reforma empresarial 
da Educação: nova direita, velhas ideias (FREITAS, 2018).  
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especificamente do Reino Unido, no Brasil também está em curso uma mudança 

educacional em que tanto a performatividade quanto o gerencialismo vem sendo 

utilizados como tecnologias de reformas (FREITAS, 2018). Sustento esta afirmação 

entendendo que a possibilidade do estabelecimento de parcerias público-privadas na 

educação e a consolidação de avaliações externas que acabam por ranquear 

instituições de ensino, são indícios do aprofundamento da lógica empresarial nos 

sistemas educacionais.  
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CAPÍTULO 5 - A EDUCAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O AUMENTO 

DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E A PROEMINÊNCIA DA INTEGRAÇÃO 

CURRICULAR 

 

Uma vez expostos os referenciais teóricos deste trabalho, estou pronto para 

formular a tese que defendo aqui. Num esforço de condensar os pensamentos em 

uma proposição que contenha em si o núcleo desta unidade, contemplando também 

a discussão feita na primeira unidade, defendo a tese de que a integração curricular, 

para além de sua importância no processo de pensar e fazer um modelo curricular 

distinto dos modelos centrados nas disciplinas escolares, pode ser utilizada como um 

dos instrumentos para a implementação da cultura93 da performatividade. 

Desmembrando um pouco mais esta proposição, defendo que a integração curricular 

pode ser um instrumento de diferenciação entre escolas, alterando índices e 

reforçando a cultura da performatividade. Em última instância, entendo que a 

integração curricular uma vez utilizada como um instrumento que favorece a 

implantação da cultura da performatividade, acaba por capturar a alma do professor.  

Para defender esta tese, analiso o caso da Escola Estadual Comendador 

Valentim dos Santos Diniz (NATA) e utilizo como fonte de dados: documentos legais 

federais e estaduais que de alguma maneira estejam ligados ao contexto em questão; 

entrevistas realizadas com dois ex-gestores da escola, sendo um ligado à SEEDUC e 

outro ao IGPA; página eletrônica da SEEDUC e também das empresas de consultoria 

educacional; e resultados de avaliações externas e índices como SAERJ e IDERJ. 

 

5.1 – Consultorias Educacionais 

 

A fim de entender a relação entre integração e performatividade, inicialmente 

realizei uma procura minuciosa de indícios desta relação nas transcrições das 

entrevistas. Parti do pressuposto que se a integração curricular pode possibilitar uma 

nova mentalidade escolar mais afinada à lógica empresarial, é possível que se 

                                                
93 A partir de agora utilizarei a expressão cultura da performatividade ao invés de tecnologia da 
performatividade. Preciso destacar que a expressão cultura aqui significa o contexto escolar em que 
sujeitos compartilham significados, em que ações são percebidas de maneira única por aqueles 
imersos neste ambiente.  
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encontre indícios deste modus operandis na instituição em questão e, obviamente, 

materializados nas narrativas dos ex-gestores.  

Tendo isso em mente, analisei os textos resultantes da transcrição das 

entrevistas separando todos os trechos que, de alguma maneira, relacionasse 

integração com fatores externos à escola e que tivessem conotação empresarial.  

O primeiro indício surgiu quando, durante a entrevista, o ex-gestor do Instituto 

Grupo Pão de Açúcar foi questionado sobre as dificuldades de criar uma escola cujo 

eixo de todas as ações fosse a integração. Segundo sua fala, dentre as muitas 

dificuldades, o não conhecimento da rotina da iniciativa privada por parte da equipe 

escolar, no que tange à otimização do tempo, merece destaque. Um exemplo de ação 

que ainda não havia sido incorporada à rotina dos professores era a leitura e resposta 

de e-mails.  

 

Uma outra coisa interessante até da própria direção que… o… o 

professor há dez anos atrás, vamos dizer assim, ele não tinha o hábito 

de trabalhar com tecnologia. Não era muito comum tecnologia. 

Principalmente professores do Estado que não tinham esses recursos 

disponíveis nas escolas. E nem todos trabalhavam em outras escolas 

que tinham esses recursos. E a gente como empresa privada [...], 

totalmente tecnológica, né? A gente falava: “gente tem que acessar e-

mail, a gente tá mandando e-mail pra vocês, vocês não respondem”. 

Passava uma semana as pessoas não abriam o e-mail. Olha… [...] 

isso foi uma luta porque a  gente levou um tempo pra conseguir 

doutrinar que as pessoas precisam acessar e-mail, que as pessoas 

precisam responder e-mail, porque isso otimiza o tempo, isso agiliza 

tudo, facilita a vida de todo mundo, né? então uma coisa tão simples… 

pra você ver o nível de… como foi grande o nível de dificuldade pra 

essa integração acontecer.94 

 

Embora não se possa negar a importância da comunicação através da leitura 

e resposta de e-mails, me chama atenção as seguintes expressões: “doutrinar para 

acessar e-mails” e “otimização do tempo”. Fala-se em criar novos hábitos, tendo como 

referência o que já ocorre na iniciativa privada, com o objetivo de otimizar o tempo. 

Esta é uma linguagem típica do ambiente empresarial, com uma gramática 

própria que indica e serve para descrever papéis e relações. A utilização de uma nova 

forma de linguagem e também de padrões de comunicação pode ser entendida, de 

                                                
94 Entrevista II realizada em junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado ao IGPA. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (49 min). 
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acordo com Ball (2014), como um processo de reculturação, uma “mudança de 

cultura” que supostamente promoveria “melhoria da escola”. Nesse processo de 

reculturação a adoção de uma nova linguagem teria um papel fundamental. A esse 

respeito, Ball afirma que: 

 
A linguagem, e especialmente, os verbos utilizados nesses textos 
transmitem uma sensação de urgência e velocidade - eles trabalham 
“rápida e eficientemente” e estão “focados” e fornecessem “agilização” 
e “gerenciamento”. Eles constroem uma nova gramática e um novo 
léxico da vida organizacional e incutem um tipo particular de 
reflexividade organizacional (Ibid., p. 160). 

 

Esse novo léxico, importado do “mundo das empresas” seria fundamental para 

a agilização e conferir melhor eficiência ao serviço público, tido então como ineficaz e 

lento. É esse “novo léxico” que parece estar claramente presente na fala do ex-gestor. 

Cabe destacar que indícios deste léxico também foram encontrados no Projeto 

Político Pedagógico desta escola. Refiro-me a expressões como “alinhamento de 

conteúdos”, “planejamento individualizado”, e outras que mencionei na primeira 

unidade. Cabe lembrar que a expressão “alinhamento” também aparece na entrevista 

ao ex-gestor da SEEDUC, quando se refere ao espanto de uma professora, 

completamente não familiarizada com esta expressão. 

 Outro trecho desta mesma entrevista deixa claro o que este ex-gestor entende 

como sendo o padrão de comunicação da empresa privada. Ao ser questionado sobre 

como foram os primeiros contatos com a SEEDUC, ele afirma que não houve tensão, 

pois ele já tinha experiência em reuniões com órgãos públicos. No entanto, como 

representante da iniciativa privada, destaca que era necessário um certo “jogo de 

cintura” durante estas reuniões.  

 

[...] eu tive muito contato com a Secretaria de Educação do Estado [do 

Rio de Janeiro], [...] Mas é evidente que, como você está numa 

empresa privada, a empresa privada ela é muito mais objetiva né? As 

pessoas não perdem muito tempo. Aquilo é aquilo. Então eu tinha que 

equilibrar as duas coisas. Explicar pro pessoal de lá [do IGPA] que não 

era como eles imaginavam e tentar trazer pro pessoal daqui [da 

SEEDUC-RJ] um pouco mais da formalidade da empresa privada, né? 

Uma visão mais profissional. Porque eu acho que o grande desafio foi 

uma escola com uma aparência diferente daquela escolinha da tia 

teteca. Não mais aquela escolinha da tia teteca mais. Não era aquela 

escolinha da festinha na quadra. Não que isso seja ruim, mas é que o 
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foco principal do Pão de Açúcar, do instituto [IGPA] naquele momento, 

era a formação profissional daqueles meninos95. 

 

Duas coisas ficam evidentes aqui. Em primeiro lugar, fica claro que existe a 

visão de que a iniciativa privada é mais objetiva e eficaz, e portanto mais profissional. 

Em segundo lugar, parece estar claro que o que se objetiva é mudar a visão de escola. 

Não se trata apenas de um projeto de parceria para formar alunos para o mercado, 

mas sim de um projeto que visa transformar a própria concepção do que é uma escola. 

Em outras palavras, almeja-se mudar o que se entende como escola, operando uma 

verdadeira mudança cultural. 

Em suma, na visão da entrevistada, que representava o Instituto Grupo Pão de 

Açúcar, a escola96 precisava de uma reforma.  Uma mudança tanto organizacional 

quanto de identidade, afinal de contas o foco do parceiro privado “era a formação 

profissional daqueles meninos”.  A pergunta que surge é: que escola é essa que se 

quer criar? Além disso, onde esta escola se diferencia das outras? A resposta a essa 

pergunta começa a ser desenhada quando se observa as especificidades da escola 

que estava sendo formada.  

A proposta de criação do Núcleo Avançado de Tecnologia de Alimentos (NATA) 

surge como uma experiência educacional: uma escola com o currículo integrado, onde 

as ações pedagógicas girem em torno da integração curricular. Esta é a distinção 

desta escola, conforme já discutido na unidade anterior. A integração então não seria 

apenas uma metodologia, ou uma inspiração, mas sim a coluna vertebral que 

sustentaria todas as outras ações da instituição.   

Mas de onde surgiu essa definição? Quem decidiu que o NATA seria uma 

escola com currículo integrado e por que isto foi feito? Essas perguntas, que há muito 

me intrigam, foram feitas ao ex-gestor do IGPA, que afirmou que a necessidade de 

implementar a integração na instituição que seria fundada não foi algo que surgiu do 

Grupo Pão de Açúcar nem da direção do colégio. Segundo ele, esse projeto já havia 

sido pensado inicialmente pela SEEDUC em momentos anteriores às primeiras 

                                                
95 Entrevista II realizada junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado IGPA. Entrevistador: Franklin 
Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (49 min). 
96 Se considerarmos que esta escola junto com outras que também participam do Programa Dupla 
Escola (que será abordado mais à frente) eram chamadas de escolas-piloto percebe-se que o que se 
procura criar é um modelo de escola que possa ser seguido por outras. Uma referência a ser 
apresentada como modelo bem sucedido. Desta maneira ao falar sobre essa escola pode-se entender 
que não se refere apenas a uma instituição específica, mas ao impacto que esta instituição pode causar 
em outras.  
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reuniões com os parceiros. Quando questionado a respeito do processo de criação do 

conceito de integração no NATA o antigo gestor do IGPA responde:  

 

Não foi criação nossa. É um projeto que a secretaria nos trouxe. A 
SEEDUC trouxe pra gente esse projeto. Quando nós fomos 
apresentados, quer dizer, eu fui apresentado ao projeto [...] aconteceu 
reuniões semanais na SEEDUC o dia inteiro, com o grupo do Pão de 
Açúcar, uma consultoria em Educação, que eu já não sei o que era, 
porque eu não peguei esse grupo, e algumas pessoas que vinham de 
São Paulo, que não tinham nada a ver com educação, mas que 
participavam ali, onde essa proposta da integração ela foi colocada e 
foi aprovada. O desenvolvimento dessa integração ele veio ... meio 
que nasceu da gente, porque não… a gente sabia que tinha que ter, 
mas não sabia de que maneira a gente iria fazer aquilo.97  

 

De acordo com essa fala, coube ao grupo formado pelos diretores do colégio e 

também pelo IGPA apenas a operacionalização da integração. A proposta da 

integração já havia sido aprovada pela SEEDUC, cabendo à equipe gestora criar 

maneiras para que a integração ocorresse. E é aqui que pretendo me deter um pouco, 

pois a partir daí pude vislumbrar novas conexões que me ajudaram a entender a 

relação entre a integração e a cultura da performatividade.  

Fala-se em uma “consultoria em Educação” e também em reuniões com 

“pessoas que não tinham nada a ver com educação” para decidir as diretrizes de uma 

escola que seria implementada. Embora não haja indicações na fala, nem 

documentos, nem informações públicas de qual tenha sido esta consultoria e quanto 

tempo tenha durado, a presença de consultores educacionais externos no setor 

público significa muita coisa.  

Segundo Ball (2014) uma das formas de privatização da educação, que tem 

sido pouco discutida, é “o varejo de soluções políticas e ‘melhoria’ para as escolas” 

(Ibid., p.157). Este é um nicho que vem sendo ocupado por empresas que oferecem 

treinamentos, consultorias, apoio, métodos, ou seja, produtos que podem ajudar a 

escola a resolver os seus problemas. Neste sentido, reformas e mudanças, ou ainda 

novos projetos, servem como possibilidades de capitalização das empresas que 

oferecem esse tipo de serviço.  

Se considerarmos a situação da educação do Estado do Rio de Janeiro à época 

de criação do NATA (meados de 2009) fica mais fácil entender o papel de uma 

                                                
97 Entrevista I realizada em junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado ao IGPA. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (49 min). 
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consultoria educacional para a criação de uma nova unidade escolar. No documento 

chamado “Experiências inovadoras na Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro”, criado pela Secretaria de Planejamento do Estado, apresenta-se o panorama 

da educação do estado desde 2010.  

 

Em 2010, apesar de seu papel de destaque no cenário nacional, o 
estado do Rio de Janeiro foi o 26º colocado no IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica) Ensino Médio. Ocupava o 
penúltimo lugar no ranking. A rede estadual de educação pública, 
desse modo, só teve desempenho superior em relação ao estado do 
Piauí, empatando com Alagoas, Amapá e Rio Grande do Norte. Neste 
contexto, de acordo com o diagnóstico sobre essa rede pública, a 
SEEDUC (Secretaria de Estado de Educação) identificou cinco 
problemas prejudiciais à qualidade da educação pública do estado 
fluminense: (1) baixo rendimento dos alunos e falta de interesse pela 
escola; (2) docentes e servidores desestimulados; (3) gestão escolar 
pouco profissionalizada; (4) baixo investimento e ineficiência do gasto 
e, por fim, (5) ruídos de comunicação e pouca transparência 
(SEPLAG-RJ, 2014, p.5). 

 

Ou seja, em 2010 a palavra de ordem era mudança. O Rio de Janeiro 

encontrava-se entre os “piores” estados no quesito educação e os motivos elencados 

eram falta de interesse pela escola, desestímulos de servidores, problemas com 

gestão e com a comunicação, etc.. Em resumo, a escola do jeito que estava era 

ineficiente. A “escola da tia teteca” não estava funcionando. Uma reforma era 

necessária. E como nos adverte Ball, “os processos de reforma educacional e 

melhoria da escola e da turbulência política concomitante são todas oportunidades de 

negócios para empresas de serviços educacionais”. É o que pode ser entendido como 

uma de “possibilidade de capitalizar sobre o desastre” (Ibid., p. 157).  

Cabe destacar aqui que o resultado do IDEB em questão refere-se ao ano de 

2009 (ano de criação do NATA), mas se observarmos a tabela abaixo que mostra o 

IDEB do ensino médio de todos os estados observados desde 2005, verificamos que 

a situação de baixo rendimento nestes índices é algo recorrente desde a primeira 

medição. 
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Figura 8 - IDEB de todos os estados do Brasil entre 2005 e 201398 

É neste contexto de baixos índices e péssimas colocações no ranking nacional 

da educação que surge a oportunidade para as consultorias educacionais. Estas 

surgem como entidades que vão oferecer produtos/soluções para os problemas da 

escola, proporcionando uma verdadeira “reculturação” organizacional.  

Para Ball (2014), o que na verdade “estão sendo vendidas são as necessidades 

de mudança, uma nova linguagem gerencialista e uma espécie de autoconfiança e 

autoeficácia - bem como novas ecologias organizacionais e identidades”. (Ibid., p.159) 

                                                
98 Fonte: http://inep.gov.br/consulta-ideb. Acesso em 02 de jun 2019.  

http://inep.gov.br/consulta-ideb
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Ao citar em sua fala a existência de reuniões entre a SEEDUC e uma 

consultoria educacional, e que nessas reuniões anteriores foi decidido que a 

integração deveria ser implantada, o ex-gestor do IGPA nos permite pensar o 

seguinte:  

a) o contexto de crise na educação do estado, refletido nos baixos índices do 

IDEB e nas últimas colocações do ranking da educação nacional abriu 

espaço para a atuação de empresas especializadas em venda de soluções 

educacionais, chamadas aqui de consultorias. 

b) Essas consultorias, como parte de sua ação, discursivamente tendem a 

reforçar o contexto de caos para, também discursivamente, propor metas e 

planos de ação que irão gerar mudanças que possam ser aferidas.  

 É neste contexto que surge um novo sentido para o conceito de integração. 

Como pudemos ver na seção anterior a integração pode estar relacionada a aspectos 

curriculares e epistemológicos (integração entre disciplinas, conteúdos e até mesmo 

métodos) e também a aspectos educacionais mais amplos como a formação integral 

(formação do ser humano em sua integralidade, comprometido com a transformação 

social). No entanto o que quero apontar aqui é o surgimento de um novo sentido de 

integração. Integração como produto/solução de problemas educacionais. Irei 

desenvolver melhor esse pensamento. 

Considerando o indício na fala da ex-gestor de que a SEEDUC foi assessorada 

por uma consultoria em educação para a definição da integração como projeto a ser 

executado, fiz uma busca nas páginas oficiais da SEEDUC e também nas páginas das 

principais consultorias educacionais do Brasil, para identificar quais empresas, que 

prestam este tipo de serviço, tiveram contato com a SEEDUC à época, ou seja, a partir 

de 2009 (ano de criação do NATA). Não encontrei nada que fizesse menção a alguma 

empresa de consultoria em educação. Passei então a procurar no Google por 

empresas que prestam serviços de consultorias em educação. A palavra-chave para 

a pesquisa foi “consultoria em educação”. Dentre os vários resultados que obtive, 

escolhi as cinco primeiras empresas99. Os nomes das empresas e os textos de 

apresentação expostos nos sites encontrado encontram-se na tabela abaixo: 

Empresa Texto de apresentação100 

                                                
99 A escolha destas empresas baseou-se apenas na ordem em que foram exibidas pelo site de 
pesquisa.   
100 Refiro-me à maneira que a próprias empresas são apresentada em seus sites. 
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Hoper - consultoria educacional A consultoria Hoper tem apoiado ao longo de sua trajetória centenas 

de Instituições de Educação a criar novos valores e transformar 
desafios em oportunidades. Nossa experiência abrange diferentes 
áreas da gestão, em diversos tipos de Instituições de Educação. Em 

parceria com o cliente, construímos soluções customizadas para 
atender as necessidades reais e prioritárias das instituições que 
buscam excelência em gestão e alta performance. 

Elos educacional A Elos Educacional é uma empresa de consultoria educacional que 
tem como missão contribuir para a melhoria da Educação por meio de 
consultoria, formação de educadores, produção de conteúdos, 

pesquisa e acompanhamento de práticas educacionais com vistas ao 
fortalecimento do ensino e da aprendizagem, das políticas 
educacionais e da gestão das escolas. A empresa nasceu da 
experiência acumulada de duas educadoras que atuaram como 

professoras e gestoras de escolas públicas e privadas da grande São 
Paulo e decidiram compartilhar suas experiências com educadores 

que desejam ser agentes de transformação da educação brasileira. 

Falconi Educação TRANSFORMAR A EDUCAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 

TRANSFORMAR O BRASIL 
Esse é o objetivo da Falconi Educação, frente de atuação que visa 
aprimorar a gestão de instituições públicas e privadas, da educação 

básica ao ensino superior. 
Somos a única consultoria a oferecer um portfólio exclusivo baseado 
em três décadas de atuação em gestão e resultados significativos junto 

a secretarias de educação, ONGs e escolas públicas e privadas. 
Temos uma equipe de consultores com ampla experiência no setor, 
preparada para conciliar conhecimento gerencial e técnico e apoiar 

nossos clientes na melhoria da gestão educacional. 

 
 

Kie-tec Somos uma consultoria focada em seus objetivos e resultados. Com 
experiência em diversos segmentos, estamos prontos para entregar 

e apoiar suas necessidades de negócios. 

Temos uma equipe de especialistas em sistemas acadêmicos, 

empresas de serviços e indústrias. 

Humus Consultoria Educacional Desde a sua fundação em 1994, a HUMUS atua no segmento 

educacional, trabalhando para o aperfeiçoamento constante das 

competências empresariais e do desenvolvimento humano. Consolida-

se como uma empresa comprometida com a qualidade de seus 

produtos e serviços, garantindo, assim, a satisfação de seus clientes. 

  

A HUMUS realiza inúmeros cursos, congressos, workshops e 

seminários para instituições de ensino, tanto no território nacional, 

como em outros países. 

Tabela 1 - Lista de empresas que prestam serviços de consultoria educacional no Brasil 
encontradas na pesquisa realizada 

 

Destas cinco empresas, apenas duas prestam ou prestaram serviços para o 

setor público: Falconi Educação e Elos Educação. A relação estabelecida entre estas 

empresas e os respectivos setores públicos encontra-se na tabela a seguir: 
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Empresa Parceiro/Clientes 

Elos Educação ● Secretaria de Educação de São Paulo 
● Secretaria de Educação de Sergipe 
● Secretaria de Educação de Tocantins 
● Secretaria de Educação de Campos do Jordão -SP 
● Secretaria de Educação de Franca - SP 
● Secretaria de Educação de Guarulhos - SP 
● Secretaria de Educação de Taubaté - SP 
● Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes- SP 
● Secretaria de Educação de Castro - PR 
● Secretaria de Educação de Ponta Grossa - PR 
● Secretaria de Educação de Campina Grande - PB 
● Secretaria de Educação de Novo Gama – GO 

Falconi Educação ● Ministério da Educação - Governo Federal 
● Secretaria de Educação do Governo de Rondônia 
● Secretaria de Educação do Governo do Rio de Janeiro 

● Secretaria de Educação do Governo de Pernambuco 
● Secretaria de Educação do Governo do Pará 
● Secretaria de educação do Governo do Espírito Santo 
● Secretaria de Educação do Governo da Bahia 
● Secretaria de Educação do Governo de São Paulo 
● Secretaria de Educação do Governo de Sergipe 
● Prefeitura de Itirapina 
● Prefeitura de Campinas 
● Prefeitura de Camaçari 

Tabela 2 – Relações estabelecidas entre empresas de consultoria educacional e o poder público 
 

Não que discutir a ação de empresas de consultoria educacional em sistemas 

de ensino público seja o objetivo deste trabalho, mas se prestarmos atenção às 

relações entre estas empresas de consultoria educacional e o setor público, 

perceberemos que 11 dos 26 estados do Brasil são (ou já foram) assessorados por 

uma destas duas empresas. Além disso, uma dessas empresas presta consultoria 

diretamente ao Ministério da Educação - Governo Federal. Deste dado surge uma 

questão que merece ser desenvolvida em pesquisas posteriores, a saber: qual tem 

sido a influência destas empresas especializadas em consultoria na educação 

nacional?  

Voltando ao escopo deste trabalho, com base nos resultados desta busca 

passei então a focalizar especificamente a Falconi Educações, que é a única das 

empresas listadas que apresenta em seu rol de clientes a Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro.  

Nesta etapa, fiz uma leitura minuciosa de todos os textos que encontrei no site 

da empresa, foi quando descobri que a Falconi Educação é o segmento voltado para 

a educação de uma empresa maior cujo nome é Falconi Consultores de Resultado. 
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5.2 – Consultores e a educação no Estado do Rio de Janeiro 

 

Fundada em 1980, a Falconi surge na Fundação Cristiano Ottoni, na 

Universidade Federal de Minas Gerais. O destaque que historicamente esta empresa 

possui reside no fato de ter sido a responsável por trazer para o Brasil o conceito de 

Gestão Qualidade Total, que é uma estratégia de administração que ganhou 

notoriedade no Japão após a segunda Guerra Mundial, implementando uma nova 

mentalidade empresarial, superando o fordismo e influenciando empresas de todo o 

mundo. Em 1984 o professor Vicente de Falconi liderou uma missão ao Japão para 

conhecer os sistemas de gestão do país. Em 1986 Vicente de Falconi adota o modelo 

japonês de trabalho iniciando grandes parcerias com outras empresas brasileiras 

como Cosipa, Eletrometal, Gerdau, Vale, Arcellor, CSN e Embratel. Nos anos 

seguintes o professor Falconi se destacou por produzir textos voltados para o setor 

de administração, se tornando um grande influente na área. Em 2015 a Falconi lança 

oficialmente o seu braço educacional: Falconi Educação, embora esta empresa já 

tenha atuado no segmento educacional antes desta data101. Por motivos que ficarão 

claros mais a frente, irei me deter um pouco neste segmento educacional da Falconi 

Consultores de Resultado.  

 A Falconi Educação se define como “a única consultoria a oferecer um portfólio 

exclusivo baseado em três décadas de atuação em gestão e resultados significativos 

junto à secretarias de educação, ONGs e escolas públicas e privadas”. 

No site da empresa consta a informação de que houve prestação de serviços 

de consultoria à SEEDUC-RJ no período compreendido entre 2010 e 2012.  

O projeto realizado junto à Secretaria de Estado de Educação do Rio 
de Janeiro foi iniciado em setembro de 2010 e finalizado no ano de 
2012. 

Este projeto envolveu a estruturação do Sistema de Gestão da rede 
estadual, com foco na melhoria do IDEB. Para isso, foram estruturadas 
6 frentes de atuação, incluindo o Desdobramento das Metas, Modelo 
de Gestão para as Escolas, Qualificação do Gasto e Melhoria de 

processos. 

                                                
101 Fonte: https://falconi.com/quem-somos/nossa-historia/. Acesso 23 jul, 2019.  

https://falconi.com/quem-somos/nossa-historia/
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O principal resultado obtido pela rede estadual do Rio de Janeiro foi o 
alcance da sua visão de futuro, traduzida através do seu 

posicionamento do ranking Brasil do IDEB do Ensino Médio. 

O Rio de Janeiro saiu da 26ª posição em 2009 para a 15º em 2011, 
atingindo a 4ª posição em 2013. De 2009 a 2013, o estado do Rio de 
Janeiro foi o que mais cresceu no ensino médio (28,5% de crescimento 
na nota do IDEB entre esses anos).102 

Essa mesma página eletrônica informa que a FALCONI Educação também 

“atua na estruturação de parcerias público-privadas, além de modelos alternativos de 

parcerias com arquitetura aberta conforme as necessidades das secretarias de 

educação” (Figura 9).  

 

Figura 9 - Portfólio encontrado no site da empresa FALCONI Educação.103 

Pensando na possibilidade de esta empresa ter atuado no processo de 

estruturação da parceria entre a SEEDUC e o IGPA, continuei minha busca 

procurando indícios desta relação.  

Esta empresa, de acordo com sua página eletrônica, no setor “EQUIPE”, é 

liderada por Isabella Lanna Murici (sócia) e também por Neuza Maria Dias Chaves 

(Senior Advisor). No entanto, não fica explícita a relação do economista Wilson Risolia, 

ex-Secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, com a Falconi Educação104. 

O que também não fica explícito nessa página eletrônica é o fato de que Wilson 

                                                

102 Fonte: (https://falconi.com/educacao/quem-somos/ - acesso em 03 de jan. 2019) 

103 Fonte: https://falconi.com/educacao/portfolio/ - Acesso em 23 de jul. 2019. 
104 Ao que tudo indica Wilson Risolia só assumiu o cargo de líder da Falconi Educação em 2015, ano 
de lançamento deste braço educacional da empresa. No entanto não se pode afirmar que este não 
tinha contato com a Falconi em períodos anteriores a esta data.  

https://falconi.com/educacao/quem-somos/
https://falconi.com/educacao/portfolio/
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Risolia, tenha ocupado esse cargo de Secretário de Educação nesse estado no 

período entre 2010 a 2014.  

É necessário destacar que não foram encontrados documentos oficiais que 

comprovem a relação desta empresa de consultoria com a implantação do NATA. 

Porém, mesmo que tais documentos não tenham sido encontrados, não creio ser 

possível ignorar as evidências aqui apresentadas, uma vez que o atual líder da 

empresa que atuou num projeto com a SEEDUC em 2010 era o Secretário da 

Educação neste mesmo período. Dessa forma, os indícios parecem suficientes para 

afirmar que a empresa que prestou consultoria à SEEDUC em reuniões anteriores à 

implantação do NATA, decidindo também a respeito da necessidade da integração 

neste projeto, seja a Falconi105. Cabe agora analisar como esta empresa atuou e 

também procurar compreender quais foram os resultados de sua ação no Estado do 

Rio de Janeiro.  

Considerando o período de atuação desta empresa junto à SEEDUC, 

verificamos que ao final de 2012 já existiam 21 parcerias (Fig.8) entre o setor 

educacional público e instituições privadas. Uma vez que esta empresa de consultoria 

educacional, além de prestar auxílio e estratégias de gestão e administração de 

escolas, também atua na estruturação de parcerias público-privadas pode-se supor 

que esta tenha atuado ativamente no estabelecimento dessas parcerias. 

                                                
105 Embora a Falconi Educação tenha sido oficialmente fundada em 2015, no site desta instituição 
consta a seguinte informação: “Somos a única consultoria a oferecer um portfólio exclusivo baseado 
em três décadas de atuação em gestão e resultados significativos junto a secretarias de educação, 
ONGs e escolas públicas e privadas”. Sendo assim, pode-se afirmar que as ações da Falconi 
consultorias voltadas para educação não começaram em 2015. Isto explica porque utilizo o nome 
Falconi neste trecho ao invés de Falconi Educação.  
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Figura 10 -  Lista das escolas parcerias público-privadas estabelecidas até 2012106.  

 

De posse de informações a respeito da ação de empresas de consultoria no 

setor educacional público, cabe perguntar no que essa ação se liga à integração 

curricular? A resposta a esta pergunta surge quando se constata que das 21 escolas 

resultantes de parcerias entre o setor público e a iniciativa privada, 8 oferecem ensino 

médio integrado. Além disso, todas estas escolas dão ênfase à integração 

curricular107. Se considerarmos que a Falconi Educação foi a empresa que auxiliou no 

estabelecimento destas parcerias, e que todas estas parcerias dão destaque à 

                                                
106 Fonte site da SEEDUC | acesso em 03 jan 2019. 
107 Esta informação carece de estudos que proponham entender como se dá a integração nestas 
instituições. No entanto, pode-se afirmar que todas estas instituições são projetos que visam 
alternativas a organização curricular disciplinar tradicional. Por este motivo digo que todas estas 
escolas dão ênfase à integração curricular.  



 

119 

integração curricular, é razoável concluir que a integração curricular faz parte das 

ações desta empresa em seu processo de consultoria educacional. Mas ainda resta a 

pergunta “Por que integrar?” A importância conferida à integração curricular pela 

SEEDUC, e provavelmente pela consultoria educacional, fica mais evidente quando 

consideramos a forma de gestão adotada pela SEEDUC em parceria com a empresa 

de consultoria.  

 

 

 

5.3 – Efeitos da atuação de consultorias de educação no Estado do Rio de 

Janeiro 

 

Durante o período de atuação da Falconi no Estado do Rio de Janeiro, de fato, 

ocorreu a elevação do IDEB do Estado, que em 2010 estava entre os piores resultados 

do Brasil (26º lugar). Dois anos depois, a realidade já era bem distinta, pois em 2012 

o Rio de Janeiro já havia subido 11 posições, ficando em 15º lugar. Estes dados são 

inclusive apresentados na página da Falconi Educação, no setor que fala sobre a 

experiência da empresa, conforme podemos ver na figura abaixo. 

 

Figura 11 - Relação entre a ação da FALCONI Educação e os resultados do IDEB do Rio de 
Janeiro.108  

                                                
108 Fonte: Site da FALCONI Educação. Acesso em 03/01/2019. 
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Em 2014 o Rio de Janeiro garantiu o quarto lugar no ranking nacional sendo 

considerado um exemplo de sucesso na implementação de políticas eficazes na 

“melhoria da qualidade”. Segundo o artigo da SEPLAG-RJ (2015), essa trajetória de 

sucesso se deve à atuação da SEEDUC que adotou, sob a liderança de Wilson 

Risolia, o sistema de gestão por resultados, o mesmo empregado pela Falconi em 

suas consultorias.  

Num primeiro momento, visando o aumento do IDEB e, consequentemente, a 

melhoria da classificação do Rio de Janeiro no ranking nacional, passou-se a 

identificar os problemas da rede, conforme já referido anteriormente: (1) baixo 

rendimento dos alunos e falta de interesse pela escola; (2) docentes e servidores 

desestimulados; (3) gestão escolar pouco profissionalizada; (4) baixo investimento e 

ineficiência do gasto e, por fim, (5) ruídos de comunicação e pouca transparência). 

 Com base na identificação desses problemas, criou-se uma estratégia de 

resolução de cada ponto crítico, o que levou à elaboração do que foi chamado de 

“árvore de soluções”. Segundo este mesmo documento, esta árvore de soluções 

contém as proposições para reverter positivamente os problemas identificados.  
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Existe muito o que se analisar aqui, no entanto para o objetivo deste capítulo é 

suficiente compreender que um dos ramos de proposições de melhoria da educação 

do estado do Rio de Janeiro diz respeito à melhoria de rendimento do aluno e aumento 

de interesse pela escola. Para que isso ocorra, a “árvore” apresenta quatro soluções: 

I- Implantação de avaliação diagnóstica; II- Alinhamento de currículo e organização do 

conteúdo pedagógico; III- Modernização da metodologia e inclusão de tecnologia nas 

salas de aula; e IV- Novas oportunidades de aprendizagem. O que fica claro nesta 

árvore é que todas as “soluções” propostas se desdobram em políticas públicas (Fig. 

10).  

Para alcançar as soluções propostas, superando os problemas do baixo 

rendimento e da falta de interesse pela escola, as políticas implementadas foram: I- 

fortalecimento do SAERJ, implantação do SAERJINHO e premiações; II- Criação do 

Currículo Mínimo; III- Criação de um sistema de reforço escolar; e IV- A criação de 

novos modelos educacionais como o Programa Dupla Escola. Há muito o que dizer 

sobre estas políticas e a relação com o movimento de reforma empresarial da 

educação e também o estabelecimento da cultura da performatividade. No entanto, 

como me proponho a verificar a existência de relação entre integração curricular e os 

movimentos reformistas, creio estar na criação de “novos modelos educacionais” o 

ponto onde a integração curricular se une ao projeto proposto pela SEEDUC.  

O Programa Dupla Escola é apresentado como uma das políticas adotadas 

para resolução do problema do baixo rendimento dos alunos e da falta de interesse 

pela escola. As escolas participantes do Programa Dupla Escola são aquelas mesmas 

que ofertam ensino médio integrado, com ênfase na integração curricular em horário 

integral, sendo fruto de parcerias público-privadas.  

A seguir, encontra-se um esquema, resultante da reflexão desta tese, que 

relaciona a identificação do problema, a solução proposta e a política que se 

desenvolveu para alcançar esta solução. 
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Figura 13 -  Relação entre problema, solução e política adotada para o aumento do IDEB-RJ. 

Dito de outra forma:  

1- A educação no estado do Rio de Janeiro após a divulgação do IDEB 2009 foi 

considerada como caótica;  

2- A nomeação de Wilson Risolia como secretário de educação faz surgir um plano 

de ação, desenvolvido junto à consultorias educacionais – Falconi -, que identifica os 

problemas, apresenta “soluções” que se desdobram em políticas;  

3- Um dos problemas encontrados diz respeito à falta de interesse dos alunos e ao 

baixo rendimento dos mesmos;  

4- Uma das políticas desenvolvidas para gerar “solução” é a criação de novos modelos 

educacionais;  

5- As escolas participantes do Programa Dupla Escola se inserem nesta política. 

Neste sentido, a integração curricular cumpriria o papel de sanar a falta de interesse 

dos alunos pela escola e melhorar o rendimento.  

O que pretendo apontar aqui com estes dados é a possibilidade de a integração 

curricular, que frequentemente e considerada como algo positivo (LOPES, 2002) estar 
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sendo utilizada como parte de um pacote de soluções para os problemas da 

educação. Seria uma estratégia para solucionar a falta de interesse dos alunos pela 

escola, como se isto estivesse relacionado apenas à forma como os conteúdos são 

ensinados. Como se o interesse do aluno e seu rendimento na escola dependesse 

apenas de fatores intrínsecos ao mundo escolar, e especificamente dos métodos 

utilizados no processo de ensino e aprendizagem. 

Além dos indícios já apresentados, como o destaque dado à integração 

curricular em todas as escolas de ensino médio integrado fruto de parcerias público-

privadas, a relação entre integração curricular e a “solução educacional109” também 

surge na fala da ex-gestor da escola ligado à SEEDUC, quando discorre sobre os 

motivos da integração no NATA: 

Foi quando os alunos entraram, no meio do ano. Eles vieram das 

turmas do nono ano de diversas escolas pra lá... não... foi do primeiro 

ano de diversas escolas para continuar esse primeiro ano. Então a 

gente teve que dar uma acelerada e fazer a escola ganhar sentido pra 

eles ali pra que eles não desistissem, porque não é qualquer aluno 

que aceita ficar o dia inteiro numa escola que não faz sentido. [...] 

Então a gente começou a construir esse conceito de integração...110 

 

Outro trecho desta mesma entrevista também relaciona a integração à 

capacidade de fazer o aluno ver sentido nas atividades que são desenvolvidas na 

escola: 

E atribuir sentido ao aluno: porque que ele estava estudando por 

exemplo é... geografia junto com introdução à tecnologia de leite e 

derivados, que era uma disciplina da base técnica? Porque tem a ver. 

A geografia dos espaços determina a quantidade da produção do leite. 

Para fazer esse casamento das disciplinas e possibilitar ao aluno além 

de ver um sentido na escola, fazer a escolha daquilo que ele queria.111  

 

Não estou questionando aqui se a integração é positiva no quesito aumentar o 

interesse dos alunos, e a discussão feita na primeira parte desta tese nos mostra que 

este tema não é tão simples assim. O que estou apontando é a possibilidade de 

                                                
109 Refiro-me à possibilidade de interferência positiva da integração curricular no interesse dos alunos 
pela escola.  
110 Entrevista I realizada em junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado à SEEDUC. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (56 min). 
111 Entrevista I realizada em junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado à SEEDUC. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (56 min). 
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capitalizar a integração curricular como solução a ser “vendida”: apresentar a 

integração como parte de um pacote estratégico que visa, em última instância, 

aumentar o índice de “qualidade da educação”112. Além disso, se a integração 

curricular faz parte do pacote de soluções para a mudança da educação, não integrar 

significa não modificar a estrutura da escola para que o aluno melhore seu rendimento 

e interesse pelos estudos. Em outras palavras, se a integração curricular favorece o 

maior interesse dos alunos pela escola, o currículo disciplinar passa a ser o vilão do 

fluxo escolar, sendo o principal  causador do desinteresse dos alunos pela escola.  

Considerando a integração como parte desse pacote de soluções para o baixo 

rendimento e desinteresse dos alunos, conclui-se que a melhoria do fluxo escolar e 

rendimento em avaliações externas, segundo as soluções apresentadas na “árvore”, 

relaciona-se diretamente com o aumento de escolas que possuam a integração como 

eixo das ações pedagógicas, nos moldes do Programa Dupla Escola. Afinal de contas, 

se estas escolas “dão certo”, basta transformar todas as outras usando o mesmo 

modelo adotado pelo Programa. Mas, será que todas as escolas teriam condições de 

desenvolver a integração curricular como previsto neste Programa? Passo agora a 

analisar a integração como ela foi idealizada no NATA, para, a partir disso, fazer 

reflexões sobre a possibilidade de replicação deste modelo integrador.  

 

 

  

                                                
112 Coloco este termo entre aspas pois concordo com Biesta (2012) ao se preocupar com o que de fato 
chamamos de qualidade de educação e o que de fato os índices e números nos mostram.  
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CAPÍTULO 6 - O PROBLEMA DA INTEGRAÇÃO 

 

 A meta de aumentar o rendimento dos alunos e o interesse pela escola levou 

a SEEDUC-RJ ao desenvolvimento de políticas que possibilitaram um novo modelo 

educacional, como as escolas participantes do Programa Dupla Escola, que tinham a 

integração curricular como eixo fundamental. Mas como ocorre essa integração? E 

como tornar o projeto integrador possível? Para tentar responder estas perguntas 

mais uma vez irei me ater à escola aqui estudada, pois com base no modelo de 

integração adotado nesta instituição, será possível pensar a viabilidade deste projeto, 

e por consequência, a viabilidade desta “solução”.  

 

 

6.1 - A integração em ação 

 

Uma vez definida como necessidade (e por que não dizer “solução”?), coube à 

equipe dirigente apenas criar um modelo exequível de implantação desta integração. 

E o modelo encontrado, no NATA, foi através da estruturação das chamadas aulas 

integradas. Fica evidente na fala do ex-gestor ligado à SEEDUC que esse processo 

foi colaborativo e resultado da união das duas equipes (pública e privada). 

Ao longo desses períodos, eu acho que uma das maiores dificuldades 

é você fazer com que o outro entenda qual é o propósito de estar na 

sala de aula. O outro no sentido de ser o aluno e também o professor. 

O professor não está na sala de aula só pra transmitir o conhecimento, 

aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele estudou, mas é muito além 

disso. E o aluno é o sentido da sala de aula. O sentido da escola na 

vida dele que, enquanto aluno, a gente não consegue perceber. Eu 

acho que a partir daí começou a nascer essa questão das aulas 

integradas, a proposta pro NATA, que não é só minha, claro [com 

ênfase], né? Tem uma série de braços e mãos, e mentes pensando 

nisso mas que [pausa] ali eu vi efetivamente a possibilidade da gente 

fazer a escola ter sentido.113 

                                                
113 Entrevista I realizada em junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado à SEEDUC. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (56 min). 
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Podemos perceber nesta fala que o objetivo da integração não está relacionado 

ao retorno à unidade do saber perdida na modernidade, nem à crítica do saber 

fragmentado na ciência. Ou seja, não há referências às justificativas epistemológicas 

à integração. Discursivamente, integração curricular aqui relaciona-se a dar sentido 

ao que se faz na sala de aula. Aumentar o interesse do aluno pela escola. Encontra-

se na fala do entrevistado exatamente o que está previsto na árvore de soluções: 

novos projetos pedagógicos que visam à diminuição da evasão e o aumento do 

interesse do aluno. Neste caso, o projeto inovador é a criação de espaços onde 

integração curricular seja o eixo das ações.  

No modelo específico criado no NATA, a integração ocorre através da junção 

de dois professores no mesmo espaço e horário. Para isso, esses professores 

precisam ser de diferentes disciplinas sendo que um é o professor regente (que 

ministra o conteúdo de sua disciplina normalmente) e o outro, o professor integrador 

(que com base no conteúdo da disciplina regente, atua de maneira a enriquecer a 

discussão proposta para a aula em questão). Além disso, para que a integração seja 

realizada faz-se necessário um grande esforço por parte dos docentes nas atividades 

de planejamento semanal da disciplina regente (feito com relativa antecedência) e 

também planejamento semanal do conteúdo que se integra ao tema principal.  

O que se segue é que para atuar nesse modelo de integração faz-se necessário 

um determinado tipo de profissional, com características específicas para atuar nestas 

instituições. Em outras palavras, o perfil docente adequado à escola passa a ser 

determinado pela estrutura integradora criada. Por isso, junto com o estabelecimento 

da estrutura de integração, criou-se um sistema de seleção de professores para atuar 

nesta instituição. Indiretamente, essa estrutura demanda a construção dos critérios de 

seleção dos profissionais para atuar nesta instituição, como fica evidente na fala do 

antigo gestor ligado à SEEDUC em relação à seleção dos professores:  

[...] eu posso falar das experiências [de] que eu participei, que eu 

acho que foram todas, né? [..] 3 coisas eu, [...], naquele momento 

procurava nos professores que eu selecionei. [fala pausadamente e 

faz gestos com a mão] Ausência do “eu”, flexibilidade e proatividade. 

Ausência do “eu” mostra que a pessoa está pronta para trabalhar de 

maneira integrada. Deixou de ser “eu”, somos “nós”. Então aquele 

que me, que se apresentou pra nós... é... Ah eu fiz isso, eu faço 

aquilo, eu faço outro... não! Lá na escola nós fazemos assim, na 
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escola no ano passado aconteceu isso. Então deixou se ser o ele, 

né? Já saiu da gavetinha. É... se ele é flexível ele sabe trabalhar com 

gente e se não sabe trabalhar com gente não sabe trabalhar com 

aluno. Não sabe trabalhar com os pares, com os outros professores. 

E essa proatividade... é alguém que está ali. É solícito. Tá pronto pra 

aprender, pronto pra contribuir com as suas ideias. No nosso 

momento o NATA não era um conceito fechado. Ele era um conceito 

em construção. Então aquele cara que chegou pra mim com uma 

construção. Com um objetivo. Um projeto. Alguma coisa que ainda 

está faltando pra ele... lá é o lugar dele.114  

  

É preciso destacar que o ex-gestor ligado à SEEDUC era responsável pela 

seleção apenas dos professores que já eram servidores públicos (do Estado do Rio 

de Janeiro), e portanto das disciplinas comuns. Já os professores da parte técnica, e 

os técnicos de laboratórios, eram selecionados pela direção do IGPA. Segundo o ex-

gestor ligado ao IGPA, a escolha se dava com base na análise do currículo e também 

em referências de outras empresas. Em sua fala, 

 

[...] todos eles tinham pelo menos algum destaque naquela área, 

entendeu? Então, a gente abriu seleção, fazia entrevista, análise de 

currículo. E sempre tinha alguém que conhecia um profissional de 

alguma empresa, de algum lugar, pra pegar uma referência115.  

 

Embora se tratasse de um mesmo projeto educacional criado de maneira 

conjugada entre profissionais de esferas públicas e privadas, os critérios de seleção 

dos professores para atuarem na parte comum e na parte técnica do currículo eram 

bem distintos. Enquanto para a seleção dos professores da SEEDUC os critérios 

relacionavam-se a aspectos atitudinais, como capacidade de trabalhar em grupo, 

vontade de inovação, já para a seleção dos professores das disciplinas técnicas os 

critérios relacionavam-se à relevância do currículo na área em que o professor se 

candidatava à vaga. Em outras palavras, embora fossem selecionados para atuar de 

maneira integrada, em uma instituição integrada, os professores não era escolhidos 

                                                
114 Entrevista I realizada em junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado à SEEDUC. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (56 min). 
115 Entrevista II realizada em junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado ao IGPA. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (49 min). 
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pelos mesmos critérios, e isto diferencia os professores técnicos dos professores das 

disciplinas comuns.   

Esta diferenciação de professores acaba por, indiretamente, dar ênfase aos 

conteúdos técnicos. Dito de outra forma: por um lado, espera-se que os docentes das 

disciplinas comuns desenvolvam seu trabalho pedagógico orientados pelos princípios 

de integração e de cooperação entre eles, para poder interagir e operar nesses 

princípios com os professores das disciplinas técnicas. Por outro lado, essas 

orientações de integração para professores das disciplinas técnicas parecem 

secundárias, ou seja, espera-se que eles mobilizem um outro tipo de conteúdo 

curricular baseado em habilidades técnicas. Deste modo, a condução da prática 

curricular de caráter integrador parece ser responsabilidade dos docentes da carreira 

docente do estado, que, uma vez de posse de habilidades atitudinais, como 

capacidade de trabalhar em grupo e vontade de inovação, seriam responsáveis por 

adequar seus conteúdos aos dos das disciplinas técnicas. Observa-se então que a 

integração possui uma certa verticalidade, um direcionamento, e seu sucesso parece 

não repousar nos componentes técnicos do currículo (e por que não dizer equipe 

técnica?) e, sim, nos esforços da equipe docente das disciplinas comuns em adequar 

seus conteúdos aos cursos técnicos propostos.  

Outro fator, que também indiretamente serve para diferenciar professores 

técnicos e propedêuticos, é a fonte pagadora dos salários. Segundo o ex-gestor do 

IGPA, na minuta do contrato de parceria entre a SEEDUC116 e o Instituto Grupo Pão 

de Açúcar dizia que este ficaria responsável pela infraestrutura da escola (obras de 

criação de espaços, adaptação, etc.) já o Estado se responsabilizaria pela parte 

pedagógica. Mas isto, como podemos observar no trecho transcrito abaixo, se tornou 

um problema, pois após o início das atividades na escola, o Estado não assumiu o 

gasto com os professores técnicos, ficando esta demanda sob encargo do IGPA.  

Agora uma parte que não estava escrita e que ficou meio nebulosa e 
que acabou sendo absorvido pelo Instituto [IGPA] foi a parte dos 
[salários dos] professores. Porque, no primeiro momento o 
entendimento era que o Estado [SEEDUC-RJ] forneceria todos os 
professores [propedêuticos e técnicos], porque eu sei que era 
responsabilidade da Secretaria de Educação [do RJ]. Os dois. Aí qual 

                                                
116 Embora inúmeros tenham sido os meus esforços, não fui capaz de conseguir a minuta do acordo 
estabelecido entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Pão de Açúcar. Aqui é possível 
inferir sobre o teor deste acordo considerando a fala dos entrevistados e também as informações 
disponíveis nos sites, bem como os efeitos práticos e materiais deste acordo.  
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foi a surpresa? Não, mas nós [SEEDUC-RJ] não temos professores 
habilitados nessas disciplinas, porque são muito específicas e são 
profissionais de outra formação. Que a gente não tem no quadro da 
SEEDUC. “Tá, então vamos contratar”. “Mas eu não posso pagar!” A 
SEEDUC não teria como pagar porque ela não pode contratar um 
professor, né? De... sem uma justificativa, enfim. Aí essa foi uma 
grande... um grande embate ao longo de todos esses anos. Porque o 
que que aconteceu? Eu estava presente nessa reunião, foi logo no 
início quando eu cheguei. Os professores trabalharam o primeiro mês, 
foram contratados, né? E não receberam. Os professores técnicos. E 
aí eles questionaram sobre o que está acontecendo. Aí veio um 
pessoal da diretoria [do IGPA] de São Paulo, veio o Secretário [de 
Educação] Justino Lauro117, Sérgio Menezes que era o representante 
da Secretaria de Educação [SEEDUC-RJ], com a diretoria da escola. 
Fizemos uma reunião e nessa reunião ficou combinado o seguinte: 
“Pra vocês [SEEDUC-RJ] não pararem o pagamento, não pararem as 
aulas [do NATA], o Instituto [IGPA] vai pagar o primeiro mês. Vamos 
pagar os primeiros três meses, pra SEEDUC e a Secretaria de 
Educação darem o formato de pagamento. Aquela coisa... é... o 
pessoal do Grupo Pão de Açúcar não tem a menor experiência em 
educação, nem a menor experiência com essas formalidades. E aí eu 
falei: olha, quero dizer pra vocês o seguinte, eu estou aqui pra 
defender o cumprimento das coisas que... vocês nunca mais vão parar 
de pagar isso. Vocês nunca mais vão parar. Não. Não vão. Nunca 
mais. Isso agora é pra sempre. Acabou. “Não, não é assim não, a 
gente”... então tá bom. É... porque sabe... e assim aconteceu. 
Aconteceu que os professores ficaram sob a responsabilidade do Pão 
de Açúcar [IGPA]. Toda a parte técnica além de insumos, 
equipamentos pras usinas, equipamentos pros laboratórios, auxiliares, 
técnicos, tudo isso ficou a critério do Pão de Açúcar. Mas havia uma 
vontade muito grande que o projeto desse certo.118 

 

Em resumo, o IGPA, que não tinha nenhuma ligação com professores até o 

momento, acabou absorvendo em sua folha de pagamento os docentes da área 

técnica, restando à SEEDUC-RJ o pagamento dos professores efetivos das disciplinas 

para os quais eram concursados. Desta forma, a fonte dos pagamentos tornou-se 

mais uma distinção entre docentes, pois enquanto uns se reportavam diretamente à 

SEEDUC como seus subordinados, outros reconheciam apenas o IGPA como fonte 

de autoridade, visto que é de lá que recebiam os seus pagamentos. As relações de 

poder perpassava por distintas fontes de pagamento e subordinação profissional, 

interferindo sobre a atuação da equipe docente do NATA. 

                                                
117 Acredito que o entrevistado tenha errado o nome, pois à época Justino Lauro não era secretário de 
Educação. 
118 Entrevista II realizada em junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado ao IGPA. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (49 min). 
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Em relação aos professores ligados à SEEDUC, para a atuação nesta 

instituição escolar (e em todas demais do programa Dupla Escola), existia mais um 

problema a ser superado. Como os professores que trabalhariam nesta instituição 

teriam um volume de trabalho muito maior do que os professores de outras escolas, 

não era atrativo (e nem plausível) aumentar o volume de trabalho sem que houvesse 

contrapartida da SEEDUC-RJ119. A maneira encontrada pela SEEDUC-RJ para 

respaldar um projeto que demandaria mais trabalho por parte dos professores foi a criação 

de uma gratificação especial para os professores que participassem do Programa de Dupla 

Escola: a GEEP (Gratificação por Encargos Especiais Pedagógicos), equivalente a 

1.800 reais (GUIMARÃES, 2015).  

Em resumo, o que aqui apresento, com base no contexto estudado, é a 

constatação de que para que esse modelo de integração curricular ocorra é 

imprescindível que haja maior alocação de recursos nas escolas. No caso específico 

do NATA, parte destes recursos vieram da iniciativa privada (IGPA), que se 

responsabilizou pelo pagamento de professores de áreas específicas, além de cobrir 

gastos com infraestrutura e insumos para a realização das atividades. Além disso, tal 

projeto alocou recursos públicos  para o pagamento da gratificação dos professores 

do quadro funcional da SEEDUC-RJ para atuar nesses novos projetos educacionais.  

O que quero apontar é que me parece evidente que para que haja integração 

nas escolas, da maneira como ela foi construída e executada no NATA, foi necessária 

a parceria entre a administração pública e o setor privado, tanto para a viabilização da 

infraestrutura quanto para a manutenção do projeto educacional integrador. Em outras 

palavras, fica evidente que sem o estabelecimento de uma parceria público-privada 

com o investimento de recursos para a construção de um espaço adequado e também 

para a manutenção do corpo técnico, este modelo de integração não teria sido viável.  

Partindo disto, considerando a possibilidade de a integração curricular fazer 

parte das “soluções” para os problemas da educação do Rio de Janeiro,  compreende-

se que a integração curricular favoreceu a atuação do setor privado nas escolas 

públicas, uma vez que os recursos aplicados, neste caso, foram oriundos do poder 

público e também da iniciativa privada. Ou seja, a integração curricular passa a ser 

                                                
119 A jornada de trabalho usual de um professor é de 16 horas de dedicação semanal. Para atuar nas 
escolas do Programa Dupla Escola era necessário um total de 30 horas de dedicação semanal. Ou 
seja, um aumento de quase o dobro de sua carga horária.  
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uma “solução” que justifica a entrada de recursos do setor privado nas escolas, 

evidenciando que o empresariamento da educação demanda reduzir a 

responsabilização do estado.  

Como espaço de disputa, o currículo integrado opera discursivamente como 

uma justificativa, uma defesa pedagógica para o aprendizado escolar e o aumento do 

interesse dos alunos, tencionando as finalidades educativas. Paralelamente, ele 

acaba por criar um mercado atrativo, que antes não havia, para a atuação de 

empresas de consultoria especializadas em soluções educacionais. A redução do 

investimento econômico do estado se articula a outros interesses na disputa pelos 

sentidos de integração curricular, desafiando sua defesa em bases pedagógicas 

essencializadas.   

Creio ter conseguido apresentar indícios da relação entre a integração 

curricular e o estabelecimento de parcerias público-privada ao focalizar a forma como 

a integração foi concebida no NATA, no entanto ainda não me detive na relação entre 

integração curricular e a cultura da performatividade. Portanto, passo a analisar a 

possível relação integração|performatividade a seguir.  
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CAPÍTULO 7 - A INTEGRAÇÃO COMO INSTRUMENTO PERFORMÁTICO 

7.1- Índices, desempenho e meritocracia 

 

 Em 2010, com o claro objetivo de melhorar a classificação do estado do Rio de 

Janeiro no IDEB, a SEEDUC iniciou, sob o comando de Wilson Risolia, um novo 

período de gestão, em especial à gestão estratégica com ênfase nos resultados que 

foi adotada neste período120. Uma das características deste tipo de gestão é a ênfase 

na mensuração e no controle dos resultados, além da adoção de uma linguagem e 

ferramentas da iniciativa privada: ocorre um deslocamento de foco, que antes estava 

no “input” (políticas de acesso e ampliação de vagas para alunos), para agora ser 

“output” (resultados práticos e objetivos da ação escolar). Nessa visão educacional, o 

que importa são os resultados, sendo o processo pedagógico apenas o meio para 

atingir os objetivos previamente traçados.  

As ações de gestão de resultados implantadas pela SEEDUC podem ser 

divididas, de acordo com o documento da SEPLAG-RJ (2015) em quatro eixos: 1) 

estruturação dos processos de gestão centrais; 2) Sistema de monitoramento e 

acompanhamento, 3) meritocracia; 4) Políticas de ensino121.  

 Uma vez eleito pela SEEDUC como principal indicador de qualidade 

educacional, o IDEB, que é um índice de avaliação da educação básica brasileira  

divulgado periodicamente a cada dois anos, foi a fonte para a criação de um índice 

estadual de qualidade: o IDERJ. De acordo com nota explicativa da SEEDUC,  

 O IDERJ é o índice de qualidade escolar que visa fornecer um 
diagnóstico da escola, em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), 
calculado a partir da multiplicação do Indicador de Fluxo Escolar (IF) 
pelo Indicador de Desempenho (ID). O mesmo avalia a qualidade do 
aprendizado do ciclo escolar, bem como o tempo necessário para 
assimilar o conteúdo proposto (SEEDUC, 2012b).  

 

 Este índice foi criado em 2011 pelo  Decreto nº 42.793 de 6 de janeiro, sendo 

responsável pela:  

                                                
120 A este respeito ver os trabalhos de Santos (2016); Giovanelli (2018) 
121 Segundo o documento da SEPLAG estes são os 4 pilares das ações do governo para o aumento do 
IDEB. Se olharmos com atenção perceberemos que já se delineia a sequência de ação também 
adotada pela FALCONI, a saber o método PDCA.  
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[...] AFERIÇÃO DA QUALIDADE ESCOLAR Art. 1º - Com vistas ao 
monitoramento da qualidade da rede pública de ensino da Secretaria 
Estadual de Educação - SEEDUC, fica criado o Índice de 
Desenvolvimento Escolar do Estado do Rio de Janeiro - IDERJ. § 1º - 
O IDERJ é um índice de qualidade escolar que visa a fornecer um 
diagnóstico da escola, em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), 
baseando-se em dois critérios: Indicador de Fluxo Escolar (IF) e 
Indicador de Desempenho (ID). § 2º - O Indicador de Fluxo Escolar 
(IF) é uma medida sintética da promoção dos alunos em cada nível de 
ensino e varia entre 0 (zero) e 1 (um), que considera a taxa de 
aprovação nas séries iniciais (1º ao 5º ano) e finais do Ensino 
Fundamental - EF (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio - EM (1º ao 3º 
ano) para cada escola. § 3º - O Indicador de Desempenho (ID) é 
medido a partir do agrupamento das notas obtidas pelos alunos em 
exames de avaliação externa da educação promovidos pelo Estado do 
Rio de Janeiro, em quatro níveis de proficiência: Baixo (B), 
Intermediário (Int), Adequado (Ad) e Avançado (Av). § 4º - Compete à 
Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC a regulamentação, o 

monitoramento e a divulgação do IDERJ (SEEDUC – RJ, 2011a). 

 

O primeiro índice, Indicador de Fluxo Escolar (IF), diz respeito à promoção dos 

alunos nas séries iniciais e finais do ensino fundamental e médio. Já o segundo índice, 

Indicador de Desempenho (ID), diz respeito aos resultados obtidos pelos alunos de 

cada escola no exame do Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de 

Janeiro (SAERJ), que já ocorria desde 2008. Adicionalmente, criou-se um sistema de 

monitoramento bimestral através do SAERJINHO, que foi oficializado através da 

Portaria SEEDUC/SUGEN nº174, publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro em 26 

de agosto de 2011. Esta portaria estabelece, além de outras coisas, que  

§ 6º - A Avaliação Diagnóstica Bimestral (Saerjinho), aplicada no 5º e 
9º ano do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, é 
um dos instrumentos obrigatórios da avaliação, com nota/peso 
definido(a) pelo professor, e deverá ser registrada no diário de classe 
ou outro instrumento indicado pela SEEDUC. (SEEDUC, 2011b). 

 

Desta forma, passa a ser obrigatório o uso da avaliação bimestral externa na 

composição da nota bimestral de todas as disciplinas nas escolas pertencentes à rede 

estadual de educação.  

Como referência de conteúdo para estas avaliações, a SEEDUC criou em 2012 

também o Currículo Mínimo, que apresenta as competências e habilidades que devem 

estar presentes nos planejamentos dos professores. Todas estas ações estão 
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interligadas e fazem parte do sistema de gestão estratégica com ênfase nos 

resultados122. 

Anualmente, passou-se a divulgar os resultados do IDERJ por escola, criando 

indiretamente o ranking das escolas do Estado do Rio de Janeiro. Estes resultados 

serviam como “um raio-x da escola”, dizendo quais instituições estavam aumentando 

seus índices e quais viam seus números diminuírem.  

Com base nestes resultados, a SEEDUC estipulava metas de desempenho 

para cada instituição de ensino. As escolas que alcançassem estas metas receberiam 

uma gratificação, distribuídas ao corpo docente e administrativo. Dessa forma, de 

acordo com a SEEDUC, o “estabelecimento de um sistema de metas tornou possível 

reconhecer o desempenho dos servidores e premiá-los por isso” (SEEDUC, 2014, p. 

29 apud SEPLAG, 2015, p. 14123). Através destas ações a SEEDUC-RJ consolidou 

uma prática conhecida como meritocracia.  

Para regulamentar esta gratificação, foi criada a Resolução SEEDUC n°4880 

de 19 de Março de 2013. Segundo esta resolução 

Art. 6º - Farão jus à Bonificação por Resultado o Diretor Geral, Diretor 
Adjunto, Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional, Professor 
Regente e demais servidores efetivos do quadro da Secretaria de 
Estado de Educação - SEEDUC lotados em unidade escolar a qual:  

I- cumprir o Currículo Mínimo;  

II- participar de todas as avaliações internas e externas;  

III- efetuar o lançamento das notas do alunado no Sistema Conexão 
Educação de acordo com o calendário estipulado pela SEEDUC;  

IV - alcançar, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) de resultado 

de cada meta de IDERJ do ensino regular da unidade escolar; e  

V-alcançar, no mínimo, 70% (setenta por cento) de resultado de cada 
meta de ID da Educação de Jovens e Adultos presencial da unidade 
escolar.  

§ 1º -Não farão jus à bonificação por resultado os professores regentes 
que não cumprirem o determinado nos incisos II e III do presente 

artigo.  

§ 2º -Além dos requisitos estabelecidos no caput, somente perceberão 

a Bonificação os servidores que tiverem, pelo menos, 70% (setenta 

                                                
122 Consultar Santos (2016); Giovanelli (2018) 
 
123 SEEDUC - Relatório de Gestão e Políticas Públicas. 2014a. Disponível em: 
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/ 2247397/DLFE-72622.pdf/RGPP2014Parte1.pdf.    
Acesso em: 22 de março de 2015. 
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por cento) de frequência presencial no período de avaliação, que 

corresponde ao ano letivo.  

§ 3º -Os servidores mencionados no caput deste artigo que estiverem 

em exercício em unidade escolar que possua oferta de anos iniciais e 
finais de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e 
Adultos presencial de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, para 

fazer jus à Bonificação, deverão:  

I-cumprir os incisos I, II, III e IV previstos no caput deste artigo; e  

II - alcançar, pelo menos, uma das metas de ID decorrente do inciso V 

deste artigo. (RIO DE JANEIRO, 2013) 

 

A despeito do reconhecimento do que essa política considera bom trabalho do 

servidor, esta gratificação por desempenho, e o princípio meritocrático nela implicada, 

possui efeitos colaterais “não previstos”. Isto fica evidente quando se observa os 

critérios utilizados para a criação das metas e, consequentemente, o “reconhecimento 

do mérito”.  

Para composição do índice do IDERJ, considera-se o resultado das avaliações 

externas (ID), que está diretamente relacionado com o que se ensina na escola, mas 

também considera-se o fluxo escolar (IF). Como este ultrapassa em muito os limites 

dos muros da escola, como seria possível culpar apenas os professores em escolas 

de periferias com ensino noturno e com alta taxa de evasão? Ou ainda, como já 

apontado por um professor da rede estadual no Congresso Internacional 

Interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanidades de 2012: “Se a responsabilidade 

da evasão escolar é dos professores, por que muito mais negros do que brancos 

abandonam a escola” (SOUZA, 2012)? 

Outro ponto levantado por este mesmo professor, em seu artigo, diz respeito à 

melhoria do fluxo escolar (IF). Como este indicador está relacionado com os 

resultados obtidos pelas atividades desenvolvidas dentro da própria escola, a 

premiação de professores que diminuíssem o número de repetências poderia gerar 

um falso resultado, melhorando os números da escola, que não corresponderiam ao 

que de fato ocorre.  Indiretamente, esta forma de “reconhecimento” acaba por fazer 

com que, na prática, se estimule a aprovação de estudantes sem condições de serem 

aprovados, para que estas melhorem os seus índices, “contribuindo assim para 

“diplomar” inclusive muitos analfabetos funcionais e melhorar o ranking do Estado do 

Rio de Janeiro no IDEB” (SOUZA, 2019. p. 9). 
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Essas considerações evidenciam algumas das fragilidades do sistema 

meritocrático, voltado ao reconhecimento do chamado “bom serviço” do servidor. 

Obterão melhores resultados aqueles que possuírem condições e estratégias para 

diminuir a evasão escolar, melhorar os rendimentos dos alunos nas atividades 

internas e aumentar as notas dos alunos nas avaliações externas. Além disso, no afã 

de melhorar o índice de qualidade de sua escola, é possível diminuir os índices de 

repetência, o que aumentaria o valor dos dados numéricos, melhorando inclusive a 

classificação do Estado do Rio de Janeiro, mas, em uma estimativa pessimista, 

possibilitaria a “diplomação de analfabetos”. Em outras palavras, uma vez que 

aumentar o índice se torna o objetivo em si mesmo, faz-se possível o desenvolvimento 

de uma performance, uma ação vazia na prática, mas que interfere diretamente nos 

índices. Normaliza-se, então, um determinado padrão de qualidade o que aqui já foi 

definido como performatividade. Passo agora à articulação entre o arcabouço teórico 

já apresentado e os dados que aqui expus, na tentativa de compreender melhor a 

realidade e defender a tese deste trabalho.  

7.2 – Integração e a cultura da performatividade 

 

Começo essa discussão mais uma vez citando uma afirmação de Ball, pois 

considero ser o caso aqui explicitado um exemplo do que o autor se refere. Nas 

palavras dele: 

“a performatividade é alcançada mediante a construção e publicação 
de informações e de indicadores, além de outras realizações e 
materiais institucionais de caráter promocional, como mecanismos 
para estimular, julgar e comparar profissionais em termos de 
resultados: a tendência para nomear, diferenciar e classificar (BALL, 
2005, p. 544). 

 

Melhorar os índices passa a ser o grande objetivo da educação. É preciso 

avaliar. É preciso regular. É preciso acompanhar de perto e corrigir toda conduta que 

atrapalhe o alcance das metas descritas por meio de números. Nos tempos de Wilson 

Risolia, esse acompanhamento minucioso se deu no Rio de Janeiro por meio da 

implantação da GIDE - Gestão Integrada da Escola que segundo SEPLAG (2015) é 

um método que baseia-se em quatro etapas: 

 

P- Planejar, composto por 1) estabelecer metas e 2) elaborar planos 
de ação; D- Executar, compreendendo 3) educar e treinar para 
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executar planos e 4) executar o trabalho conforme os planos; C - 

Verificar, contendo 5) avaliar a execução das ações e 6) avaliar os 
resultados; e A - ações corretivas, compostas de 7) padronizar as 
ações bem sucedidas e 8) tratar os desvios de resultados. O foco do 
sistema está no cumprimento efetivo da missão da escola de formar 
integralmente o aluno cidadão - aquele que possui conhecimentos, 
atitudes e habilidades referentes à sua idade/escolaridade e também 
vivência de valores cidadãos. Seu objetivo é o acompanhamento 
sistemático das ações, a previsibilidade dos resultados e as ações 
corretivas de distorções pela identificação dos fatores que influenciam 
negativamente os resultados na escola (RAMOS124 et al, 2014 apud 

SEPLAG-RJ, 2015, p. 14). 
 

Isto significa que o controle das ações desenvolvidas na escola deixaram de 

ficar apenas sob o domínio da direção e da comunidade escolar, mas periodicamente 

algum agente externo, também ligado à SEEDUC, ia à escola saber o que está 

ocorrendo na instituição, preencher relatórios e planilhas e indicar desvios. É com 

base nestes relatórios que se “radiografam” as escolas.  

Cabe destacar que todas as cartilhas destinadas aos professores e aos 

gestores a respeito da GIDE que encontravam-se no site da SEEDUC foram retiradas 

do ar125. Também não existe menção à GIDE no site da Falconi Educação. No entanto, 

há uma área dedicada a explicitar como esta consultoria auxilia os que contratam seus 

serviços 

 

 

Figura 14 - Método de gestão Falconi.126  

 A FALCONI Educação apresenta em sua página na internet que o método para 

a solução de problemas é o PDCA, que a propósito, não por coincidência, são as 

mesmas etapas que baseiam o método adotado na GIDE. Em resumo: 

                                                
124 RAMOS, Lilian; ROITBERG, Júlio; PAIVA, Liz. Implementação e Desenvolvimento da Gestão 
Integrada da Escola (Gide): Premissas para Análise de um Modelo Gerencial. VI Seminário Discente 
do PPGEduc UFRRJ, 2014 
125 A retirada de informações dos sites está relacionada aos movimentos estudantis que ocorreram em 
2016 (ocupação das escolas) que culminaram no fim do Saerjinho.  
126 Fonte: https://falconi.com/educacao/portfolio/ acesso em 02 de mar. de 2019. 
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a GIDE orienta seu foco para os resultados, representados pelas metas 
a serem perseguidas. Ou seja, o desempenho dos estudantes nas 
avaliações, bem como a sua permanência na escola. Sua aprovação ou 
reprovação fazem da avaliação um motivo constante na elaboração dos 
relatórios de desvio de metas (RADMs), assim como de replanejamento 
das ações, que deve ser realizada no coletivo, sob a responsabilidade 
do diretor da unidade escolar, orientado por seu Agente de 
Acompanhamento de Gestão Escolar – AAGE (SEPLAG-RJ, 2015, p. 
14). 
 

 

 Se considerarmos que o objetivo final da GIDE é, a todo instante, não perder 

de vista o resultado dos alunos nas avaliações externas e também a permanência 

destes na escola, perceberemos que estratégias pedagógicas que aumentam o 

interesse dos alunos pela escola serão bem vistas e incentivadas. Se considerarmos 

também que a criação do Programa Dupla Escola corresponde a uma política 

relacionada, segundo a “árvores de soluções”, ao aumento do rendimento dos alunos 

e do interesse pela escola, perceberemos que há uma íntima relação entre a empresa 

de consultoria e a criação destas políticas.  

Por um lado, o Programa Dupla Escola seria um projeto inovador, apostando 

no ensino médio integrado; por outro, a GIDE seria uma política de controle de 

resultados e estabelecimento de metas. Por fim, considerando que as escolas 

participantes do Programa Dupla Escola possuem horário integral e considerando 

também a integração curricular como eixo das ações pedagógicas, é de se esperar 

que estas escolas obtenham os maiores resultados nos índices de qualidade da 

educação da rede estadual, o que de fato ocorria. Abaixo encontram-se os gráficos 

que mostram os resultados dos alunos do NATA no SAERJ de matemática de 2013 

em comparação com a média encontrada nas outras escolas da região e também com 

a média do Rio de Janeiro. No APÊNDICE C disponibilizo os resultados do SAERJ da 

disciplina Português de 2013. Além disso, também incluo a comparação dos 

resultados desta escola com os resultados das outras escolas estaduais127. 

 

                                                
127 Acesso aos dados do SAERJ de outros anos encontra-se no site: 
http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/resultados-2/resultados-escola/resultados-saerj/. Para 
ter acesso aos dados desta escola basta entrar com o número do censo escolar como usuário e senha, 
a saber: 33507210. 
Último acesso em 05 de set 2019 

http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/resultados-2/resultados-escola/resultados-saerj/
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Figura 15 -  Resultados comparados do SAERJ no Estado do Rio de Janeiro, na Diretoria Regional 
(DRP) e na escola (NATA).128  

 

                                                
128 Fonte: http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/resultados-2/resultados-escola/resultados-
saerj/ Acesso em 01 set 2019. 

http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/resultados-2/resultados-escola/resultados-saerj/
http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/resultados-2/resultados-escola/resultados-saerj/


 

141 

Quando se compara o resultado do IDERJ do NATA com a média do estado 

percebe-se também o quanto este projeto destoa da realidade das escolas públicas 

estaduais. 

 

Figura 16 -  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Rio de Janeiro – IDERJ – alcançado 
nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Projeção das metas do IDERJ para 2016 e 2017.129  

 

 

Figura 17 -  IDERJ do NATA em 2013.130 

Enquanto o IDERJ do Ensino Médio das escolas públicas do estado em 2013 

é 1,7 (Fig. 13), o IDERJ do NATA no terceiro trimestre chega à impressionante marca 

de 5,5 (Fig.14). Um valor de mais de 300% da média encontrada nas escolas do 

estado. O bom desempenho desta instituição também está explícito na meta de IDERJ 

a ser alcançada. Enquanto a meta estadual é de 2,4 (para 2013), a meta da escola é 

3,8. Ou seja, quer se considere apenas o SAERJ ou então o IDERJ, em ambos os 

                                                
129 Fonte: (PEREIRA, 2016). 
130 Fonte: arquivos da escola. 
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casos a escola possui desempenho superior ao que se confere e que se espera de 

outras escolas estaduais131.  

Além dos bons resultados nas avaliações externas obrigatórias, o NATA 

também se destacou nos resultados do ENEM 2012, conseguindo a maior média em 

redação de todas as escolas estaduais do país, como pode ser observado na 

reportagem do jornal Extra de 28 de novembro de 2013 

 

 

Figura 18 - Reportagem do jornal Extra exibindo os bons resultados objetivos pelos alunos do NATA 
na prova de redação do ENEM 2012.132 

 

Fica evidente que o NATA tem um desempenho superior ao das escolas de sua 

região e também da média das escolas estaduais. Além disso, outro dado que chama 

bastante atenção, e que impacta diretamente nos índices da escola, é o percentual de 

participação dos alunos do NATA nas avaliações externas, que, como se pode 

observar na figura 15, é muito superior ao que se encontra nas outras escolas e na 

média do estado.  

Considerando que ações que aumentam o interesse do aluno pela escola 

interferem nos resultados e também no percentual de participação nas avaliações 

                                                
131 Acredito que seria profícuo um estudo sobre o desempenho de todas as escolas participantes do 
Programa Dupla Escola, de maneira a compreender o impacto real das estratégias específicas destas 
escolas nos índices estaduais.  
132 Fonte: Arquivos da escola. 
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externas, não é de se espantar que as escolas que possuem horário integral (e 

portanto maior carga horária dedicada ao estudo) e estratégias pedagógicas 

diferenciadas (como a integração curricular), estejam entre as escolas com os 

melhores resultados no SAERJ, o que também aumenta o IDERJ e, por conseguinte, 

a gratificação para os profissionais. Desta forma, os resultados de ações pedagógicas, 

como a integração, passam a ser sinônimos de ação bem sucedida na correção do 

Fluxo Escolar e também nas avaliações externas, o que por sua vez significa melhoria 

nos índices de “qualidade da educação”.  

Uma vez que se considere a integração como um meio para atingir melhores 

índices, passa-se a incentivar a ação integrada entre docentes. Integração deixa de 

ser apenas uma ação pedagógica e passa a ser também uma política, pois integrar 

significa melhorar o rendimento dos alunos e consequentemente gerar melhores 

índices, aumentar o IDERJ, reduzindo o IF e aumentando o ID, fortalecendo o sistema 

de gestão por resultados implantado pela SEEDUC.  

A este respeito o ex-gestor ligado à SEEDUC diz que  

 

Os índices são consequências. Exatamente. Quando um aluno não 
gosta de estudar, não gosta da escola. Ele não tem acesso às pessoas 
ou com o ambiente onde ele está inserido não tem resultado. Não tem 
Resultado [com ênfase], né? Uma coisa que eu e Diego133 discutimos 
muito é a questão do afeto. Os professores, e você esteve lá [com 
ênfase, referindo-se a minha experiência no NATA], tinha um afeto, 
uma relação de afeto diferente  com os alunos. Ainda que fossem 
aqueles alunos mais levados... [...] Ainda que fossem esses, que eram 
levados, mas a gente tinha essa relação de afeto. A gente conseguia 
afetá-los positivamente pra que, ainda que eles fossem levados, eles 
conseguiam resultados, eles conseguiam aprender, eles conseguiam 
avançar e com êxito. Não está relacionado ao querer? Não está 
relacionado ao afeto? Né? O índice final, o número, o gráfico, ele vai 
simbolizar pra você mais um milhão de coisas que não só o número, 
que não só o rendimento134. 

 

As escolas “bem sucedidas”, integradas em horário integral deixam de ser 

apenas experiências exitosas por aumentar a permanência dos alunos e obter 

melhores resultados nas avaliações externas, para se tornar exemplos de escola bem 

sucedida. Mesmo que para o ex-gestor destacado acima os índices sejam 

consequências, o que ocorre é um reforço do valor dado aos números. Integrar 

                                                
133 Nome fictício. Refere-se de outro diretor desta unidade.  
134 Entrevista I realizada em junho de 2018. Entrevistado: Ex-gestor ligado à SEEDUC. Entrevistador: 
Franklin Medrado. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (56 min). 
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aumenta os índices, que por sua vez são reforçados por experiências exitosas. E é 

neste sentido que, a despeito de todo seu potencial positivo, questionador, crítico e 

alternativo à organização curricular tradicional, a integração pode ser utilizada como 

instrumento para o fortalecimento da cultura da performatividade, num verdadeiro 

culto aos índices e metas, numa procura incansável pela ação que irá fazer com que 

os números aumentem. Afirmo isto com base nos seguintes pontos: 

 

1- A integração curricular pressupõe uma equipe vinculada à SEEDUC 

diferenciada tanto na gestão quanto na ação pedagógica. Opera-se uma 

seleção dos profissionais mais afinados, e isto por sua vez acaba por 

diferenciar as escolas.  

2- Como mostrado anteriormente, para que haja integração curricular na 

escola aqui estudada é necessário que haja maior investimento de recursos 

tanto em infraestrutura quanto em remuneração de pessoal. Uma melhor 

infraestrutura e melhores salários acabam por criar “núcleos de excelência 

educacionais”, o que também servem como elemento diferenciador de 

escolas.  

3- Parte dos recursos vêm da iniciativa privada, que também possui equipe 

diretiva na instituição escolar com poder de decisão nas ações da escola. A 

equipe mantida pela iniciativa privada seleciona com critérios próprios a  

todos os docentes que irão atuar nas aulas integradas. Este é mais um 

critério de diferenciação destas  escolas.  

4- No ranking das escolas estaduais, as escolas que atuam em horário integral 

com ênfase na integração curricular ocupam os melhores lugares, tendo os 

melhores índices, o que acaba por reforçar estes índices como metas para 

todas as escolas e também apontar para estas “experiências bem 

sucedidas” como exemplos a serem seguidos.  

 

A relação entre o sistema de gestão adotado pela SEEDUC, as políticas criadas 

e o acompanhamento dos resultados com a integração pode ser melhor compreendida 

observando a imagem a seguir (fig. 19).  
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Figura 19 -  Relação entre políticas adotadas pela SEEDUC e a integração curricular 

 

Posto desta forma, a integração deixa de ser apenas uma ação pedagógica 

restrita ao cotidiano escolar e passa a ser uma política, o que faz com que as 

experiências exitosas deixem de ser apenas experimentos pedagógicos para se 

tornarem modelos a serem seguidos. No entanto, como já vimos, não são todas as 

escolas que possuem as condições necessárias para a realização da integração 

curricular, ou seja, o exemplo de conduta existe, o que não existem são as condições 

para alcançá-lo. Isso, consequentemente acaba por gerar um sentido de impotência 

por parte dos que não possuem as condições que sustentam os números das “escolas 

exemplares”.  

O que se tem então é a integração curricular servindo, também, como elemento 

de diferenciação entre escolas. Uma diferença não apenas pedagógica ou 

metodológica, mas uma ação que interfere nos índices de qualidade. A integração 

passa a ser vista menos como uma inspiração ou objetivo, no que tange à unificação 

dos saberes, e mais como uma solução para os problemas da falta de interesse dos 

alunos, pois esta acaba por interferir diretamente no fluxo escolar. Não que isto seja 

algo não desejável. O problema aqui é que ao sustentar a integração como ferramenta 

para melhoria do fluxo escolar corre-se o risco de culpabilizar os docentes e as 

instituições, que não atuam de maneira integrada, por todas as mazelas da educação. 
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Além disso, o paradoxo que se instaura é que, a despeito de toda interferência nos 

índices de qualidade de educação, não se pode implantar esta integração em todas 

as escolas, pois ela demanda grande investimento tanto para a estruturação dos 

espaços escolares, quanto para o pagamento de gratificações para servidores. Isto 

gera uma nova demanda: como superar as dificuldades de realização de ensino médio 

integrado? Creio ser este um espaço atrativo para o que Ball chama de “colonização 

da educação” por parte das iniciativas privadas. 

Em última instância pode-se afirmar que, com base nos dados expostos, a 

integração acaba por gerar uma diferenciação entre escolas. E afirmo que esta 

diferenciação vai além de integrar ou não integrar nas ações pedagógicas, ou nos 

conteúdos das disciplinas.  Gera-se uma diferenciação na “qualidade” da educação 

ofertada: as instituições que fazem parte do seleto grupo de escolas do Programa 

Dupla Escola, possuem integração curricular como  fundamento, apresentando 

também melhores índices, que são entendidos como as escolas de qualidade. Criam-

se centros de excelência. Bolhas educacionais cujos índices, conforme pudemos 

observar anteriormente, destoam completamente da realidade de outras escolas. 

Resolvi insistir aqui na diferenciação entre escolas, pois entendo que o ato de 

diferenciar escolas está na base do estabelecimento da cultura da performatividade 

na educação. Uma vez que a integração interfere nos índices de qualidade, tem-se 

que a integração acaba por favorecer e reforçar a importância destes índices, propícia 

à implantação da cultura da performatividade.  

Além disso, destaco que ao considerar o IDERJ como o índice de bonificação 

para servidores, o sistema de gestão integrada acaba por consolidar a lógica 

produtivista e também a competitividade entre professores. Para  Ribeiro (2018) 

 

“ A lógica instituída valoriza o individualismo e coloca o mérito como 
centro das relações de trabalho docente. Os professores passam a 
serem submetidos à competição por bônus salariais. Os professores 
são tidos como meros entregadores dos pacotes de conteúdos, 
contribuindo para a instauração de uma relação de concorrência entre 
os professores e escolas – meritocracia” (RIBEIRO, 2018, p.7).   

 

A meritocracia então acaba por aumentar a tensão entre professores, a 

quantidade de trabalho e também a responsabilidade destes profissionais. Não parece 
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sem razão que, segundo Neto (2015)135 apud Ribeiro, 2018), 12,5% dos 9.680 

profissionais da educação tiraram licença médica, sendo fatores psiquiátricos a 

segunda maior causa de afastamento dos servidores.  

 Isto vai ao encontro do que Ball assinala como perda do profissionalismo e 

consequente a precarização da profissão.  Os professores deixam de agir segundo 

sua ética e suas reflexões e passam a agir de acordo com os critérios avaliativos. 

Acredito que a criação do SAERJINHO atrelado à obrigatoriedade da utilização dos 

resultado desta avaliação na composição da nota de todas as disciplinas da escola 

representa, neste contexto, uma evidência de perda da autonomia docente e 

consequentemente de sua profissionalização. Afirmo isso baseado em Santos e 

Selles (2016), que, ao verificar a relação entre políticas de currículo no estado do Rio 

de Janeiro (especificamente a criação do currículo mínimo) e as avaliações externas 

(SAERJ), concluem que  

 

dependendo do contexto de trabalho do professor, do quanto é 
possível negociar, essas políticas podem estar não só interferindo na 
autonomia do professor sobre quais conteúdos ensinar, mas até 
mesmo sobre a decisão relativa a quais séries esse professor pode ou 
não lecionar, uma vez que algumas realizam as avaliações externas e 
outras não (SANTOS E SELLES, 2016, p. 154). 

 

Se considerarmos os efeitos da integração curricular como “solução de 

problemas”, das avaliações externas obrigatórias como elementos de verificação da 

qualidade da ação do professor, perceberemos que há pouco espaço para a decisão 

do que o professor deve fazer, segundo seus julgamentos éticos e morais.  

O que ocorre é uma “possível ruptura’ entre aquilo que os próprios professores 

veem como ‘boas práticas’ e ‘necessidades’ dos alunos por um lado, e os rigores do 

desempenho, de outro” (BALL, 2005, p. 551). Os professores sob a constante 

vigilância dos agentes externos, com a obrigatoriedade de seguir um currículo pré-

estabelecido e também com a obrigatoriedade de serem avaliado bimestralmente, 

sendo comparados com escolas que possuem condições estruturais e pedagógicas 

distintas, passam a viver para os resultados. Suas práticas passam a ser direcionadas 

                                                
135 NETO, Lauro; O GLOBO. Depressão tira 1.210 professores de sala da Rede Estadual do 
Rio. Globo.com. 2015.  
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para as avaliações. Captura-se assim a alma do professor, que deixa de ser alguém 

que está envolvido em todo o processo educacional para ser um entregador de 

resultados. Em última instância, consolida-se a imagem do “bom professor” e também 

da “boa escola”: bom professor é aquele que faz com que seus alunos tirem as 

melhores notas nas avaliações externas e boa escola é aquela que se destaca no 

ranking criado pelo IDERJ.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

SENTIDOS DE INTEGRAÇÃO EM DISPUTA 

 

Vivemos numa era de reformas educacionais, que, segundo Ball (2014), pode 

ser percebida em todas as regiões do mundo. Para ele, estas reformas estão 

associadas à divulgação do ideário neoliberal, sendo a educação pública um espaço 

propício para a capitalização por parte do setor privado e também para a normalização 

das regras que regem a nova educação136. Nesse processo de colonização do espaço 

público, surgem prestadoras de serviços especializadas na venda de soluções 

educacionais (edubusiness), empreendedores em educação, empresas de 

conhecimento, startups voltadas para a educação, além de surgirem também as 

chamadas parcerias público-privadas. Para Ball, em última instância, isto significa “o 

início do fim da educação pública em sua forma de “bem-estar”, representando 

também um possível “triunfo do imaginário neoliberal” (Ibid, 24). 

Nesta pesquisa, analisei o caso de uma escola pública, resultado de uma 

parceria com a iniciativa privada, focalizando a relação desta escola com a integração 

curricular. Tomando como fonte de dados a análise de documentos oficiais, pesquisas 

em páginas específicas na internet, análises de índices de aferição da qualidade e 

também entrevistas realizadas com dois ex-gestores da instituição em questão, creio 

ter conseguido defender a tese de que que a integração pode servir como uma 

ferramenta para a implantação da cultura da performatividade, e consequentemente 

um poderoso aliado no empresariamento da educação.  

Examinei inicialmente a relação entre integração curricular e formação integral, 

mostrando que tais conceitos possuem matrizes teóricas diversas (em alguns casos 

podendo ser consideradas até mesmo contraditórias). Comecei a discussão tratando 

de apresentar múltiplas vertentes do que se pode ser entendido como integração 

curricular, com o objetivo de mostrar que, embora partam de pressupostos distintos 

(unificação da ciência, metodologias atrativas, etc.) todas as propostas integradoras 

têm em comum o fato de serem alternativas (umas mais viáveis do que outras) à 

organização curricular disciplinar.  Após esta discussão inicial, discorri sobre a relação 

                                                
136 Esse processo também pode ser chamado de reforma empresarial da educação. Para maiores 
informações sobre autores que pesquisam esta temática em todo mundo consultar Freitas (2018). 
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entre o conceito de formação integral e o pensamento de Karl Marx, de maneira a 

apresentar a indissolubilidade entre a defesa de uma educação voltada para a 

formação integral e as lutas oriundas das reflexões marxistas, que em último caso, 

visam a superação do modelo capitalista.  

Embora sejam conceitos distintos, como creio ter conseguido mostrar, 

podemos perceber aproximações conceituais entre a integração curricular e a 

formação integral, ocorrendo muitas vezes confusão entre estes conceitos.  

Através da análise da legislação nacional que trata da criação e também 

regulamentação do ensino médio integrado, e também dos seus reflexos na legislação 

educacional do Estado do Rio de Janeiro, foi possível perceber em que medida a 

criação legal do ensino médio integrado e também a possibilidade de realização de 

parcerias público-privadas favoreceram a aproximação entre integração curricular e 

formação integral. Abaixo retomo, de forma sintética, a sequência dos marcos legais 

que possibilitaram esta aproximação entre os conceitos. 

 

1996-  Promulgação da LDB em 1996. 

 

1997-  Promulgação do Decreto 2.208/97 que separava a educação básica da 

educação técnica.  

 

2004-  Revogação do Decreto 2.208/97  

Promulgação do Decreto 5.154/2004 que possibilitou a integração entre 

ensino médio e formação profissional. A partir deste decreto surge o 

Ensino Médio Integrado.  

Promulgação da Lei 11.079 que Institui normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público-privada no âmbito da administração 

pública.  

 

2007-  Criação do Decreto 6.302/2007 que instituiu o Programa Brasil 

Profissionalizado, abrindo a possibilidade de aquisição de verbas para a 

implementação do Ensino Médio Integrado.  

Promulgação da lei estadual 5.068/2007, que institui o programa 

estadual de parcerias público-privada (PROPAR) 
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2008-  Promulgação da lei 11.741/2008 que altera a LDB  9394/96, que passa 

a contempla a modalidade integrada de ensino médio.  

Considerando essa sequência de fatos, que nada tem de linear, percebe-se que a 

partir de 2007 já existiam as condições legais para a implantação de parcerias público-

privadas voltadas para a oferta de ensino médio integrado, o que de fato começou a 

ocorrer com a criação das primeiras parcerias público-privadas no estado do Rio de 

Janeiro: NAVE (em 2008) e NATA em (em 2009).  

Como parte desta tese se dedica a entender a relação entre a integração curricular 

e a formação integral, passei então a analisar especificamente o caso da Escola 

Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz (NATA), que foi uma das primeiras 

escolas, que em sua estruturação possui um parceiro privado, a ofertar ensino médio 

integrado. Analisando como a integração se dá nesta instituição, argumento que este 

modelo de ensino médio integrado, promovido não só por esta instituição mas por 

outras participantes do Programa Dupla Escola, acaba por se afastar da concepção 

de formação integral que de alguma maneira influenciou o Decreto 5154/2004, 

aproximando-se da integração curricular como metodologia.  

 Em outras palavras, na prática do ensino médio integrado pode-se dizer que 

pouco resta das concepções iniciais, que embasaram os debates a respeito de ações 

que pudessem superar a dualidade estrutural do nosso ensino. Não há o compromisso 

em superar o modelo capitalista, e portanto não há superação da unilateralidade, 

pontos fundantes para os defensores da formação integral do estudante. O que parece 

ocorrer é uma mistura de palavras, cujos significados passam a ser flutuantes e 

transitórios, se afastando cada vez mais da tão desejada, pelo menos retoricamente, 

politecnia.  

Ao estabelecer parcerias público-privadas para a oferta de ensino médio 

integrado, através do programa Dupla Escola, não parece estar ocorrendo o que 

Frigotto et al (2006, p.42) almejavam: “o Ensino Médio integrado ao ensino técnico, 

sob uma base unitária de formação geral é uma condição necessária para se fazer a 

“travessia” para uma nova realidade”. A pesquisa que aqui apresento mostra, de 

maneira consistente, que esta travessia parece não estar ocorrendo. Antes, parece 

que toda a concepção de ensino médio integrado acabou sendo absorvida, e mudada 

para favorecer o oposto do que se buscava incialmente, afinal de contas não creio ser 

razoável uma instituição privada com fins lucrativos se unir ao Estado com o objetivo 

último de superação da ordem capitalista.  
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Se considerarmos que a dinâmica da divisão do trabalho nos moldes taylorista-

fordista tem dados evidentes sinais de esgotamento, perceberemos que outro modelo 

de divisão de trabalho ganha proeminência: toyotismo. Nesta nova forma de se 

organizar, diferentemente dos modelos antigos, exige-se elevação de educação para 

os trabalhadores, de maneira a torná-los flexíveis e polivalentes na solução de 

problemas, o que contrasta com a formação de competências e habilidades 

específicas defendidas em organizações tayloristas e fordistas. Deste modo, formar 

trabalhadores flexíveis e polivalentes passa a ser o objetivo da educação. É este 

deslocamento de objetivos educacionais que a análise desenvolvida e apresentada 

tenha materializado, tomando como suporte os dados recolhidos ao longo desta tese 

.  

Esta pesquisa vai ao encontro do que diz Guimarães (2015) em seu artigo “10 

anos do Decreto 5154/04 e o Programa Dupla Escola”: 

Se o Governo Federal assentou a base jurídica e político-pedagógica para 
atender as exigências do padrão de acumulação flexível, o Ensino Médio 
Integrado, oferecido pelo programa Dupla Escola, pode até não estar 
trilhando o caminho da politecnia, mas com certeza está em consonância com 
as expectativas da burguesia ( Ibid. p. 12). 

 

Se considerarmos a proximidade teórica entre o termo politecnia e a formação 

integral, entenderemos que no contexto do Programa Dupla Escola, e especificamente 

na escola aqui analisada, tais termos, que foram fundamentais para a instituição do 

ensino médio integrado, parecem ter sido esvaziados de seus sentidos originais 

quando enunciados no referido decreto, ligados ao pensamento marxista e portanto à 

superação da estrutura capitalista de organização da sociedade. Sobre esse 

deslocamento de sentidos eu gostaria de me deter um pouco mais.  

Somos seres que interagem com o mundo ao nosso redor através de ações e 

também através de palavras. As palavras criam sentidos, realidades, previsões. 

Inventamos coisas através de palavras. Nós inventamos também no falar. As palavras 

nos transformam ao passo que transformamos o mundo através delas. Além disso, 

não é possível separar os pensamentos das palavras, pois, em última instância, 

pensamos em palavras. Damos sentidos às coisas com as palavras. Inclusive 

mudamos sentidos de coisas, e até mesmo de palavras, através de mais palavras. 

Por isso, como bem nos adverte Larrosa:  
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atividades como considerar as palavras, criticar as palavras, eleger as 
palavras, cuidar das palavras, inventar palavras, jogar com as 
palavras, impor palavras, proibir palavras, transformar palavras etc. 
não são atividades ocas ou vazias, não são mero palavrório 
(LARROSA, 2002, p. 21). 

Falar então não é simplesmente o mero uso de palavras, mas a comunicação 

de ideias. Desta forma, a escolha das palavras que se usa é fundamental para 

transmitir a ideia que se deseja. Pensamos através de palavras ao mesmo tempo que 

as palavras expressam o que pensamos. De igual modo, é fundamental que as 

palavras usadas possuam significados em comum, partilhados pelos que se 

comunicam, pois o poder da palavra está essencialmente naquilo que ela significa. E 

também por isso  

as lutas pelas palavras, pelo significado e pelo controle das palavras, pela 
imposição de certas palavras e pelo silenciamento ou desativação de outras 
palavras são lutas em que se joga algo mais do que simplesmente palavras, 
algo mais que somente palavras (Ibid., p. 22). 

 

Palavras não são deslocadas de seus sentidos. Palavras significam sempre 

algo. Tal preocupação com a relação entre as palavras e o significado também é 

compartilhada por Nosella ao dizer que “com efeito, o sentido de uma palavra é como 

uma “alma” feita som e graficamente fixada. É preciso que haja harmonia e 

equivalência entre a palavra e seu sentido. Destoa um sentido desproporcional à 

palavra” (NOSELLA, 2007, p. 141). 

Se consideramos as palavras que são fundamentais para esta pesquisa como 

formação integral, politecnia, omnilateralidade (que são palavras mais ligadas ao 

contexto marxista), perceberemos que no processo de criação dos documentos 

legais137 e dos programas que possibilitaram a execução do ensino médio 

integrado138, tais palavras acabaram por terem os seus sentidos originais diluídos, ou 

ainda acabaram sendo silenciadas139.  Sendo assim, creio ter conseguido mostrar 

que, pelo menos na escola focalizada nesta pesquisa, a formação integral, parte 

fundamental da argumentação em favor da criação do ensino médio integrado, passou 

                                                
137  Refiro-me ao Decreto 5154/2004 que criou o ensino médio integrado, às outras legislações 
posteriores que também versam sobre este tema, e as legislações que possibilitaram a instituição de 
parcerias entre o setor público e privado. 
138 Refiro-me ao Programa Brasil Profissionalizado e ao Programa Dupla Escola. 
139 Vide o caso da politecnia que constava na proposta inicial da Lei de Diretrizes e Bases, mas acabou 
sendo retirada do texto aprovado em 1996.  
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a ser entendida como uma formação integradora de conceitos, ou como aqui 

denomino, currículo integrado, que por sua vez ocorre em horário integral. Se o 

sentido é a alma de uma palavra, o que creio ter mostrado aqui é que diferentes 

palavras passaram a ter a mesma alma, ao passo que algumas “almas” foram 

trancadas nos porões da história140.  

Para além de mostrar a relação entre formação integral e integração curricular, 

me propus também nesta pesquisa, especificamente na segunda unidade, a pensar 

na integração curricular, para além de seus objetivos pedagógicos, como um possível 

instrumento no processo de estabelecimento da cultura da performatividade. A tese 

que aqui defendo é que a integração curricular atua no processo de diferenciação 

entre escolas, alterando os índices, que por sua vez reforçam a cultura da 

performatividade interferindo diretamente no profissionalismo docente.  

Para defender esta tese analisei documentos legais (federais e estaduais), 

relacionados ao contexto em questão, páginas eletrônicas da Secretaria de Educação 

do Estado do Rio de Janeiro e também de algumas empresas de consultoria 

educacional, resultados de avaliações externas (SAERJ) e índices de qualidade da 

educação (IDERJ e IDEB), além de entrevistas com dois ex-gestores da Escola 

Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz (NATA). Os principais resultados 

encontrados são resumidos a seguir: 

 Parece haver uma apropriação de uma linguagem empresarial no ambiente 

escolar. Uma importação direta do “mundo das empresas” de um novo léxico, 

que seria então fundamental para a agilização e melhor eficiência do serviço 

público. Os indícios deste novo léxico (palavras como “doutrinar”, 

“alinhamento”, etc.) foram encontrados nas entrevistas e também no 

                                                

140 Cabe destacar que as palavras como formação integral e politecnia foram inclusas no cenário 
educacional brasileiro em um contexto em que os grupos “marxistas” eram hegemônicos em relação 
aos que defendiam outras noções capitalistas/empresariais. O jogo estava lançado num governo de 
centro-esquerda que não rompeu com as estruturas do capital. Mas a flexibilidade da palavra 
integração, sua polissemia já apropriada por outros jogos de poder hegemônicos em redutos 
discursivos educacionais parece ter favorecido sua aceitação até pelos grupos empresariais que 
naquele momento de produção do decreto “perderam” espaço para a hegemonia marxista. De certa 
forma,  pode-se dizer que o quadro atual evidencia que a disputa pelo sentido das palavras aqui 
destacadas mostrou um avanço do que se queria deter.  
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documento que rege as ações desenvolvidas na escola: o Projeto Político 

Pedagógico.  

 O NATA foi uma das primeiras experiências no estado do Rio de Janeiro de 

implantação do ensino médio integrado, sendo a segunda escola fruto de uma 

parceria público-privada141. 

 No processo de implantação do NATA já havia o direcionamento para que esta 

escola tivesse como centralidade a integração curricular. De acordo com as 

entrevistas, este direcionamento partiu da SEEDUC, que à época estava sendo 

assessorada por consultores educacionais.  

 A presença de consultorias educacionais pode ser entendida, de acordo com 

Ball (2014), como uma das formas de privatização da educação através da 

venda de “soluções educacionais” para escolas. Neste sentido, reformas e 

mudanças, ou ainda novos projetos, servem como possibilidades de 

capitalização das empresas que oferecem esse tipo de serviço. Os baixos 

índices do IDEB do Rio de Janeiro à época (2009) foram justificativas para a 

presença de consultores no ramo da educação empenhados em oferecer 

soluções. 

 Há grandes indícios de que a empresa que oferecia consultoria à SEEDUC no 

período de criação do NATA seria o Grupo Falconi Consultores de Resultado, 

que posteriormente (em 2015) teria um ramo voltado exclusivamente para a 

educação – Falconi Educação.  

 Firma-se uma relação entre entidades privadas e o poder público no estado do 

Rio de Janeiro a partir de 2008, com a criação das primeiras escolas de ensino 

médio integrado do estado do Rio de Janeiro. Esta relação, no caso específico 

estudado, fica evidente ao constatar que a empresa de consultoria é 

especializada também na firmação de parcerias público-privadas. Esta relação 

também fica evidente quando se constata que o secretário de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro em 2011 era Wilson Risolia, tendo permanecido até 

2014 e que desde 2015 até atualmente responde como líder da Falconi 

Educação, o que mostra o trânsito entre os setores público e privado, 

especialmente nos cargos de gestão.  

                                                
141 A primeira escola de ensino médio integrado, fruto de uma parceria entre o poder público e a inciativa 
privada, no estado do Rio de Janeiro oi o NAVE (Núcleo Avançado em Educação) em 2008.  
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 Durante o período de atuação da Falconi junto à secretaria de educação do 

estado Rio de Janeiro, houve a adoção de um sistema de gestão por 

resultados. O objetivo explícito era aumentar o IDEB do Estado do Rio de 

Janeiro (que no ranking encontrava-se, em 2009, no vigésimo sexto lugar).  

 O plano de ação da SEEDUC, a partir deste momento, envolvia primeiramente 

a identificação dos problemas e a proposição de respostas/políticas para a 

solução dos mesmos. Os problemas identificados na rede, segundo a 

SEEDUC, seriam: (1) baixo rendimento dos alunos e falta de interesse pela 

escola; (2) docentes e servidores desestimulados; (3) gestão escolar pouco 

profissionalizada; (4) baixo investimento e ineficiência do gasto e, por fim, (5) 

ruídos de comunicação e pouca transparência). As atividades para a superação 

destes problemas foram materializadas graficamente no que foi chamado 

“árvore de soluções” (Figura 12). As soluções apresentadas foram: I- 

Implantação de avaliação diagnóstica; II- Alinhamento de currículo e 

organização do conteúdo pedagógico; III- Modernização da metodologia e 

inclusão de tecnologia nas salas de aula; e IV- Novas oportunidades de 

aprendizagem. Essas soluções acabaram por se desdobrar nas seguintes 

políticas: I- Fortalecimento do SAERJ, implantação do Saerjinho e premiações; 

II- Criação do currículo mínimo; III- Criação de um sistema de reforço escolar; 

e IV- Criação de novos modelos educacionais como o Programa Dupla Escola.  

 As escolas que pertencem ao Programa Dupla Escola oferecem ensino médio 

integrado, sendo parcerias público-privadas, com horário integral e ênfase na 

integração do currículo.  

 A integração curricular, nesse contexto, passa a ser entendida, também, como 

uma solução educacional que interfere diretamente no índice de permanência 

e êxito dos alunos nas escolas, o que em última instância seria fundamental 

para melhoria dos índices de qualidade da educação.  

 

Uma vez desenhada a linha que liga a integração curricular às soluções propostas 

pela SEEDUC (assessorada pela Falconi), é possível compreender um deslocamento 

no sentido deste conceito. Na primeira unidade desta tese me dediquei a compreender 

a relação entre integração curricular e formação integral. Busquei apresentar os 

argumentos que sustentam esses conceitos. O que acabei por encontrar, com base 
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em toda argumentação feita na segunda unidade, foi uma outra significação da 

integração curricular: integração como solução de problemas educacionais. Ou ainda, 

de acordo com o contexto analisado, integração como produto a ser vendido por 

entidades que suspostamente seriam especializadas em soluções educacionais, 

como se os problemas da educação se resumissem apenas à forma como são geridas 

as escolas.  

 Procurei mostrar aqui também que a integração, no contexto de 

competitividade entre escolas por melhores índices de qualidade, pode se transformar 

num instrumento performático, ou melhor, um instrumento que auxilia na 

implantação/consolidação da cultura da performatividade. Para defender isso precisei 

olhar mais de perto os “índices de qualidade” (IDERJ), bem como os fatores que 

interferem nestes índices. Para a composição deste índice leva-se em conta o Fluxo 

Escolar (indicador de fluxo escolas - IF) e os resultados nas avaliações externas 

(indicador de desempenho –ID), de maneira que o índice de qualidade é o resultado 

da soma destes dois indicadores. A consequência lógica da utilização destes 

indicadores como parâmetro de aferição da qualidade escolar é que qualquer ação 

que melhore o fluxo e o desempenho nas avaliações externas irá refletir no IDERJ e 

consequentemente significará “melhor qualidade”.  

Neste contexto, cria-se o sistema de avaliação correspondente ao 

monitoramento bimestral, através do Saerjinho, de maneira que a avaliação externa 

passa a ser obrigatória. Além disso, passou-se a divulgar anualmente o resultado do 

IDERJ por escolas, criando também um ranking das escolas do estado do Rio de 

Janeiro. E com base nestes resultados, a SEEDUC passou a estipular metas de 

desempenho para cada instituição, de maneira que as escolas que alcançassem a 

meta receberiam uma gratificação (distribuídas para professores e equipe 

administrativa). Em suma, melhorar os índices se torna o grande alvo da SEEDUC, 

que se apoia na avaliação e também na regulação.  

 Ao analisar o caso do NATA, uma escola de ensino médio integrado, resultado 

de parceria público-privada, que possui um currículo diferenciado (integrado) e que 

funciona em horário integral, fica evidente que as condições desta instituição 

favorecem o bom desempenho nas avaliações. Afirmo isto baseado nos resultados 

apresentados na página 142 e também na página 143, em que discorro sobre o bom 
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resultado do NATA no ENEM e também nas avaliações do Saerjinho e 

consequentemente no IDERJ. Além disso, o percentual de alunos que participam das 

avaliações externas é muito superior quando se considera a média do estado do Rio 

de Janeiro. Defendo que isto ocorre, dentre muitas outras variáveis, também porque 

esta escola possui estratégias pedagógicas de integração diferenciadas.  

Uma vez que se considere que a integração como uma estratégia para atingir 

melhores índices, passa-se a incentivar a ação integrada entre professores. Sendo 

assim, como já afirmei antes, a integração curricular deixa de ser apenas uma ação 

pedagógica para se tornar uma política. Em última instância, o NATA (e outras escolas 

participantes do Programa Dupla Escola – horário integral, parceria público-privada, 

currículo integrado) deixa de ser apenas uma experiência exitosa para se tornar um 

exemplo a ser seguido. Um exemplo de escola bem sucedida. É neste sentido que 

defendo que a integração passa a ser incentivada como política de ação/intervenção.  

 Por fim, argumento que a integração assim concebida passa a ser um elemento 

de diferenciação entre escolas. Diferença não apenas de metodologia pedagógica, 

mas sim diferença de “qualidade”. Ao se considerar qualidade escolar como algo que 

se pode aferir nos índices externos de qualidade tem-se que as escolas que possuem 

maiores índices seriam as escolas com maior qualidade, o oposto também seria 

entendido como verdade.  

A importância disto reside no fato de que entendo, concordando com Ball 

(2014), que a diferenciação das escolas está na base do estabelecimento da cultura 

da performatividade, gerando um culto aos índices e uma euforia por ações capazes 

de aumentar os números, na esperança de que tais números digam quão boa é a 

qualidade da educação que ofertamos. Quando se considera em conjunto os efeitos 

da integração como “solução educacional”, das avaliações externas obrigatórias, da 

bonificação para os que se adequam, percebe-se que há pouco espaço para o 

profissionalismo docente. E digo profissionalismo como prática ético-cultural (BALL, 

2005) que neste caso não encontra lugar. Dito de outra forma, se as ações integradas 

são “soluções”, parte do problema é a “não integração”. Sendo assim, qualquer ação 

docente que não seja “integrada”, por mais necessária que seja em um contexto 

específico, não tem espaço. Não cabe mais a decisão sobre integrar ou não, pois isto 
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já está posto. Isto em última instância, tal solução acaba por também determinar o que 

é o bom professor e também o que é uma escola de qualidade.  

Considerando os resultados aqui obtidos e as reflexões feitas a partir dos 

mesmos afirmo que, pelo menos na instituição onde foi realizada esta pesquisa, a 

operacionalização do ensino médio integrado aponta para o oposto do que conclui 

Frigotto et al. (2014). Os autores sinalizam, após amplos debates ocorridos no 

“Colóquio Produção de conhecimentos sobre o ensino médio integrado: dimensões 

epistemológica e político-pedagógicas” que  

A modalidade de educação técnico-profissional integrada ao ensino 
médio integrado, dentro de uma perceptiva integral, é antitética à 
pedagogia das competências, das habilidades, da empregabilidade e 
do empreendedorismo”. [...] Essa modalidade (Ensino Médio 
Integrado) precisa ser entendida como uma formação da classe 
trabalhadora no horizonte da educação politécnica e da escola unitária 
desinteressada” (Ibid., p. 18). 

O que aponto aqui é que na operacionalização do ensino médio integrado no 

NATA ocorre exatamente o oposto. Ao lançar mão de parcerias público-privadas para 

a realização do Ensino Médio Integrado nas escolas do Rio de Janeiro, através do 

Programa Dupla Escola, o caminho parece estar sendo exatamente o da 

empregabilidade e do empreendedorismo, com a engenhosa colonização dos 

espaços públicos por entidades privadas, seja para a estruturação do espaço escolar 

e seu funcionamento (como é o caso do IGPA em relação ao NATA) ou ainda para a 

prestação de serviços de consultorias educacionais. Em momento algum tem-se como 

foco a superação do modelo capitalista de produção, antes reforça-se a estrutura 

organizacional da sociedade. Isto fica evidente no seguinte trecho do Projeto Político 

Pedagógico da escola:  

Oferecendo o ensino médio integrado à educação profissional, 

o CECVSD-NATA, tem como missão principal formar cidadãos 
críticos142, conscientes de seus direitos e deveres, capazes de 
colaborarem para a transformação do meio em que vivem, assim como 
formar profissionais técnicos para o atendimento da demanda não só 
da indústria fluminense, como também das redes de varejo do Estado 
do Rio de Janeiro. (Projeto Político Pedagógico do NATA, p. 3 – grifo 
meu) 

 

                                                

142 Cabe perguntar o que seria esta formação de cidadãos críticos e ainda verificar se esta referência 
se encontra nos Projetos Políticos Pedagógicos das outras escolas do Programa Dupla Escola.   
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Isto não significa dizer que os autores estão equivocados. Isto significa que o 

ensino médio integrado, em seu fazer, não se limita às concepções pedagógicas e 

conceitos fundamentais à sua formulação. Retomando a discussão sobre palavras e 

seus significados e a metáfora envolvendo corpo e alma, se a palavra-chave ensino 

médio integrado constitui o corpo de algo, a formação integral (que seria sua “alma 

original,” correspondente a esta palavra) parece estar convivendo com muitas outras 

almas. Em resumo, não é possível dizer que há consenso, e nunca haverá, sobre o 

significado do que vem a ser o ensino médio integrado quando se observa como ele 

é feito143. 

Em última instância, pode-se considerar este trabalho como o aprofundamento 

de uma das questões que foram apontadas do referido colóquio, citado por Gaudêncio 

Frigotto, como sendo carente de mais estudos:  

São questões em aberto que demandam aprofundamento conceitual 
e estratégias políticas:  

(i) Superar a ambiguidade de conceitos ou categorias 
que estão implicados no ensino médio integrado 
como parte da educação básica de direito social e 
subjetivo, educação integral, politécnica, educação 
unitária que deve ser universalizada.  

(ii) Ter mais claro, conceitual e praticamente, em que 
sentido a educação técnico-profissional integrada ao 
ensino médio integrado, e como educação integral, 
omnilateral, se define como uma educação da classe 
trabalhadora. [...] 

(1) Ter estratégias de disputa de espaços na  
institucionalidade do Estado, com base na 
sociedade, nos movimentos organizados.  

(iii) Dar desdobramento quantitativo e qualitativo, como 
tarefa coletiva ampliada, daquilo que este Colóquio 
nos trouxe de realidade, sonhos, lutas, angústias... 
Na teoria, temos que fazer o caminho todo, na 
prática, um passo de cada vez. (FRIGOTTO et al. 
2014, p. 18 – grifos meus) 

 

Ao trazer reflexões sobre a prática do Ensino Médio Integrado analisando um 

caso específico, creio ter conseguido contribuir para a discussão do tema focalizando 

de que maneira o ensino médio integrado pode estar sendo realizado. Esta produção 

                                                
143 Aponto para a necessidade de um estudo que se debruce sobre o ensino médio integrado em nível 
nacional, abrangendo instituições públicas e privadas (se houver) que ofertam esta modalidade de 
ensino.  
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também nos ajuda a compreender de que maneira a defesa da integração curricular 

pode estar favorecendo a entrada de recursos (e também de ideias) oriundas do setor 

privado (entenda-se aqui setor privado como sendo sinônimo de mundo empresarial). 

 

 

 

PESQUISAS FUTURAS 

Para finalizar este texto aponto abaixo algumas reflexões que poderão ser 

desenvolvidas em pesquisas posteriores que tenham este estudo como base. 

a) O Efeito das parcerias público-privadas na educação 

Quando consideramos (I) o histórico da criação do ensino médio integrado; (II) 

as bases conceituais desta legislação; (III) a forma como isto se deu no estado 

do Rio de Janeiro (através de parcerias público-privadas); (IV) a relação de 

empresas de consultorias educacionais e a solução de problemas da educação 

pública; e (V) a integração como um produto/solução a ser vendido, veremos 

que o ensino médio integrado, da forma como está estruturado atualmente, é 

um ambiente fértil para a colonização por parte do setor privado. É o que alguns 

chamam de privatização da educação pública ou reforma empresarial da 

educação (FREITAS, 2018). Uma verdadeira simbiose – ou será uma relação 

de parasitismo? (para usar um termo da biologia que é minha formação inicial) 

- entre o público e o privado sob a justificativa de divisão dos gastos (uma vez 

que ofertar o ensino médio integrado não é algo barato, o que seria um 

argumento a favor da existência de um parceiro para investir), otimização de 

recursos e melhoria dos serviços (uma vez que o serviço público, como vimos 

nas entrevistas, tende a ser considerado como pouco eficiente). Considerando 

estes apontamentos, creio ser fundamental um estudo que se aprofunde na 

reflexão sobre o estabelecimento de parcerias público-privadas em todo o país, 

apresentando dados numéricos desta relação, mapeando as redes de 

influência e também se aprofundando nos efeitos desta relação no cotidiano da 

escola e também na vida dos professores. 
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b) O efeito da atual legislação sobre o Ensino Médio integrado nos egressos 

 

Embora se considere a importância e a historicidade do ensino médio 

integrado, há uma consequência não prevista, ou talvez invisibilizada, da 

junção entre formação profissional articulada, de maneira integrada, ao ensino 

médio. Refiro-me à impossibilidade de certificação do aluno sem que todos os 

conteúdos (técnicos e propedêuticos) tenham sido cursados com êxito. De 

acordo com o Decreto 5.154/04 “Para a obtenção do diploma de técnico de 

nível médio, o aluno deverá concluir seus estudos de educação profissional 

técnica de nível médio e de ensino médio”. Isto significa dizer que um aluno 

que tenha cursado, com êxito, todas as disciplinas da base comum em uma 

instituição que oferece ensino médio integrado, e que por algum motivo não 

tenha se adaptado ao curso (por dificuldades ou até mesmo por não se 

identificar com a carreira proposta), não terá direito a receber o certificado do 

ensino médio. Em outras palavras, não há meio termo na formação no ensino 

médio integrado. 

Se por um lado o ensino médio integrado, fomentado a partir do decreto 

5.154/04, busca dar passos em direção à superação da dualidade estrutural do 

ensino médio, legal e historicamente reforçada, por outro lado a impossibilidade 

de certificação parcial (ensino médio separado do ensino técnico) pode acabar 

por reter alunos nesta instituição, ou ainda fazer com que os mesmos sejam 

transferidos para outras de maneira a conseguirem o aproveitamento dos 

estudos. Algo diferente do que acontecia no decreto 2.208/97. Digo isto pois eu 

cursei o ensino médio em uma escola técnica e, por não me adequar ao curso 

em que estava (edificações), solicitei a certificação apenas do ensino médio, o 

que foi fundamental para o prosseguimento dos estudos na universidade em 

que cursei minha graduação.  

Diferentemente da minha história, atualmente os alunos não podem 

solicitar este tipo de certificação. Resta aos que não se adequaram aos cursos 

integrados a opção de solicitarem transferência para outras escolas. Desta 

forma, considero também de suma importância o desenvolvimento de estudos 

que, de posse de dados de egressos de cursos de ensino médio integrado 
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(concluintes, transferidos, evadidos, etc.), encare os efeitos práticos da 

legislação em vigor, bem como indicativos de fragilidades do texto legal que 

possam ser superadas e também as dificuldade encontradas por parte dos que 

tiverem experiências não exitosas em cursos integrados144.  

 

c) Novas políticas educacionais e o Ensino Médio Integrado 

 

Dediquei-me aqui a pensar a relação entre integração e o ensino médio 

integrado, no entanto uma discussão atualmente parece mais urgente. Refiro-

me a relação entre a reforma do ensino médio, capitaneada pela lei Lei nº 

13.415/2017. Também faço referência à Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC) como documento curricular que visa orientar o ensino em todas as 

escolas nacionais. Digo que esta discussão é urgente pois ainda não existem 

estudos, uma vez que é recente a discussão sobre a reforma do ensino médio 

e sobre a BNCC, sobre o impacto destes documentos legais nas instituições 

que ofertam ensino médio integrado. Creio ser importante também indicar o 

impacto dessas novas políticas em instituições como os Institutos Federais, 

criados em 2008, para ser instituições de oferta, dentre outras modalidades, do 

ensino médio integrado aos cursos técnicos.  

 

d) Sentidos atribuídos à integração curricular 

 

Esta possibilidade de pesquisa visa contribuir para o debate teórico sobre a 

integração curricular. Creio que seja necessário compreender quais são os 

argumentos que, no fazer escolar e também em políticas educacionais, acabam 

justificando a integração curricular. Aqui vimos que teoricamente que a 

integração curricular pode ser justificada com base em argumento filosóficos e 

epistemológicos (unificação de saberes), argumentos pedagógicos (melhor 

desempenho e maior interesse dos alunos), na concepção de uma imposição 

histórica e por último como solução educacional. No entanto, creio que outras 

dimensões diretamente ligadas à escola também tenham algo a dizer sobre a 

                                                
144 Cabe destacar que não defendo o retorno a lógica do Decreto 2.208/97 que separava educação 
profissional do ensino médio. Apenas aponto para a necessidade de estudos que contemplem esta 
discussão incorporando dados de egressos das instituições que ofertam ensino médio integrado.  
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integração curricular. Desta, as seguintes perguntas parecem promissoras para 

este desdobramento desta pesquisa: a) Em que medida os aspectos 

econômicos, como a diminuição de recursos para a educação, e também a 

escassez de professores de algumas áreas do saber, se ligam à defesa da 

integração curricular?; b) Qual relação entre a ampliação da defesa da 

integração curricular e a distribuição de livros didáticos?; c) De que maneira a 

integração curricular, quando executada, interfere na distribuição dos tempos e 

espaços da escola? 

 

 

A REALIDADE DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA ATUALMENTE 

 

 Após a crise financeira do Rio de Janeiro em 2016, como já dito aqui, o governo 

do estado do Rio de Janeiro realizou diversos cortes em verbas destinadas a serviços 

públicos. Por causa destes cortes os professores que recebiam recursos adicionais 

para realizar as suas atividades integradoras, deixaram de recebe-los, o que acabou 

por inviabilizar a realização das aulas integradas e das reuniões e planejamentos 

integradores. Atualmente esta escola ainda é uma parceria público privada, no entanto 

a centralidade de ações integradoras já não é mais uma realidade.  

 Mesmo diante de todos os bons índices relacionados às avaliações externas e 

internas; mesmo diante dos bons resultados dos alunos no Exame Nacional do Ensino 

Médio; mesmo com toda a qualificação dos professores (visto que estes também eram 

escolhidos por processo seletivo interno); tudo isto, que numa era performática é algo 

desejado e destacado como bom exemplo, não foi suficiente para fazer jus a um 

“investimento diferenciado”. Esta realidade me leva a questionar: se tais índices não 

foram suficientes para sustentar a estrutura que “dava certo”, o que será suficiente? 

Posto de outra forma: se os índices, que pelo menos discursivamente, servem para 

indicar a qualidade da educação que se oferece, não são suficiente para sustentar 

investimentos em uma “boa educação”, ainda assim deve-se pautar a boa educação 

por tais índices? 

 Paira sobre os sujeitos desta escola um sentimento de traição. Não é um 

sentimento de fracasso, de quem não conseguiu alcançar as metas e os índices, mas 

sim um sentimento de quem alcançou o que se esperava porém isto não foi suficiente 

para sustentar o investimento no bom trabalho que os índices indicavam estar sendo 
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realizado. Resta a saudade de um momento glorioso, misturado com a vontade de 

fazer mais e a incapacitação decorrente do menor investimento.  

 Sendo assim, não é possível compreender a história desta instituição sem que 

se considere as múltiplas contradições aqui envolvidas: Uma escola que por um lado 

serve como um “laboratório de propostas inovadoras”, uma incubadora de políticas, 

que por sua vez, como procurei mostrar aqui, tem o potencial de interferir diretamente 

no que o professor por ou não fazer, mas que também serve como uma agência de 

transformação da realidade, impactando e transformado a vida de inúmeras famílias.  

 A despeito de tudo isto a escola segue em suas atividades e compromissos 

para com a comunidade onde está inserida. Os professores ainda buscam, mesmo 

sem investimento, fazer conexões entre conhecimentos disciplinares para tentar não 

deixar apagar a “chama integradora”. Os gestores ainda pensam em estratégias que 

consigam dar conta da nova realidade da instituição sem abandonar o que antes era 

realizado. E esta, creio eu ser uma dupla traição pois além de não dar suporte às 

ações “bem sucedidas” que eram realizadas pelos docentes, a partir de agora, espera-

se que esta instituição mantenha o mesmo “nível de qualidade” apresentado outrora.  

  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Creio ter conseguido contribuir para o debate conceitual a respeito da inserção 

da integração curricular no ensino médio integrado. Creio também ter conseguido 

produzir reflexões que sirvam para alertar que a euforia em torno de ações que visem, 

de maneira ingênua ou não, a elevação dos índices de qualidade da educação podem, 

pelo seu revés, diminuir a autonomia docente e por conseguinte seu profissionalismo. 

Acredito de igual forma ter conseguido apontar para um outro uso, não previsto nas 

discussões epistemológicas nem nas discussões a respeito da organização curricular 

das escolas, do conceito “integração”. Refiro-me ao que defendi como sendo a 

integração como produto/solução educacional.  

 Por fim, quero apenas salientar que faço coro a muitos pesquisadores críticos 

que compreendem que a qualidade da educação não pode ser medida através de 

indicadores construídos em contextos outros que não o próprio contexto escolar. Não 
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descarto a importância de termos índices e estudos estatísticos sobre o fluxo escolar 

e também sobre resultados em avaliações, no entanto, discordo que tais índices sejam 

tomados como o exato reflexo da qualidade escolar.  

Ao fazer isto, como bem salienta Biesta (2012), corremos o risco de aferir 

apenas o que conseguimos quantificar e não o de que precisamos. No entanto, 

mesmo diante de toda padronização prevista e executada, a escola é rebelde. O 

cotidiano não se limita à regras e padrões prescritivos generalizantes. Não há 

soluções educacionais/produtos (para usar os termos desta pesquisa) a serem 

implementados/comprados que, de uma só vez, sejam capazes de resolver os 

problemas da escola. Neste sentido, dentre as muitas capacidades fundamentais à 

profissão docente, destaco a sensibilidade. Sensibilidade de estar atento ao específico 

de cada escola, turma, aluno. Sensibilidade de conseguir filtrar/transformar o 

conhecimento (e também as orientações normativas) de maneira a alcançar o alvo de 

sua função que é fazer com que outros aprendam. Sensibilidade, e também 

maturidade, para entender que a qualidade de sua escola não está em números e 

índices gerados exogenamente, mas sim nas ações, lutas, derrotas e vitórias que se 

dão fora do campo de visão dos auditores e dos “homens de números”. A qualidade 

do seu trabalho está na subjetividade, no ensinar. Na relação única entre professor e 

aluno. Naquilo que Elizabeth Macedo (2014) admite ser o reduto não controlável pelas 

tecnologias educacionais, o “imponderável que segue resistindo a qualquer controle” 

(p. 1553), como aquilo que sustenta a ação anônima dos docentes em nosso país.  
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APÊNDICE A – Carta de Aceitação 

CARTA DE ACEITAÇÃO 

 

 

Sr (a). Coordenador(a)do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal Fluminense 

 

Colégio Estadual Comendador Valentin dos Santos Diniz  

(nome da instituição) 

 

Aceitamos receber, em nossas dependências, o(a) discente Franklin dos Santos 

Medrado para a realização de sua pesquisa intitulada: RELAÇÕES ENTRE ENSINO 

MÉDIO INTEGRADO, FORMAÇÃO INTEGRAL E INTEGRAÇÃO CURRICULAR : 

O CASO DO NÚCLEO AVANÇADO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (NATA) 

 

Endereço da Instituição: Rua Capitão Juvenal Figueiredo, s/n - Colubandê, São 

Gonçalo - RJ, 24750-575. 

Telefone: _______________________________ e-mail:_____________________ 

 

_______________, ____ de ______________________ de 20___ 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável pela instituição 

 

Ciência do(a) orientador(a) 

Eu: Sandra Lúcia Escovedo Selles, orientadora do discente Franklin dos Santos 

Medrado, tenho ciência de que o mesmo realizará sua pesquisa na instituição acima 

citada 

 

Orientadora 

 



 

174 

APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista e termo de consentimento 

 

RELAÇÕES ENTRE ENSINO MÉDIO INTEGRADO, FORMAÇÃO INTEGRAL E 

INTEGRAÇÃO CURRICULAR : O CASO DO NÚCLEO AVANÇADO DE TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS (NATA) 

 

Pesquisador responsável: Franklin dos Santos Medrado 

Orientador: Sandra Escovedo Selles 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1- Conte um pouco sobre sua trajetória na educação 

2- Como sua trajetória se liga à criação do NATA? 

3- Como era a relação entre as instituições (e suas equipes) que faziam parte da criação 

do NATA? 

4- Como e por que surgiu a ideia de ter a integração curricular como centro das atividades 

pedagógicas desta escola? 

5- Qual a relação entre a integração que é desenvolvida nesta escola com a legislação 

sobre o ensino médio integrado?  

6- Em sua opinião existe alguma diferença entre os conceitos interdisplinaridade e 

integração?  

7- Quais são os critérios de escolha dos docentes que trabalhariam no NATA? 

8- Comentários adicionais do entrevistado 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
LINHA DE PESQUISA: CIÊNCIA, CULTURA E EDUCAÇÃO (CCE) 

 
 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 
“Relações entre ensino médio integrado, formação integral e integração curricular : o 
caso do núcleo avançado de tecnologia de alimentos (NATA)”, de responsabilidade 
do doutorando Franklin dos Santos Medrado 
A pesquisa intitulada “Relações entre ensino médio integrado, formação integral e 
integração curricular : o caso do núcleo avançado de tecnologia de alimentos (NATA)” 
tendo como pesquisadora responsável o doutorando Franklin dos Santos Medrado, 
orientado pela Profª Drª Sandra Escovedo Selles, integra a linha de pesquisa Ciência 
Cultura e Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal Fluminense. A presente pesquisa tem como objetivo conhecer o histórico de 
criação do Núcleo Avançado de Tecnologia de Alimentos (NATA), compreender a 
relação entre integração curricular e formação integral, bem como associar estas 
informações ao contexto político de criação desta escola. Para a coleta dos dados 
tomaremos algumas informações por meio de entrevistas com pessoas que possam 
nos ajudar a conhecer mais da história desta instituição e também e também trazer 
outras informações que nos ajude a compreender a relação entre os conceitos-chave 
desta pesquisa. As entrevistas serão gravadas em arquivos de áudio que serão 
arquivados com segurança em arquivo pessoal do pesquisador responsável. Os 
dados coletados serão usados na construção de uma tese de doutorado e, estes serão 
analisados apenas pelos pesquisadores, bem como, os resultados serão utilizados, 
somente, para fins científicos. Ressaltamos que seu anonimato será preservado, bem 
como será respeitada a sua integridade física, psíquica, intelectual, social, moral, 
cultural e espiritual. Desta forma, caso você sinta qualquer desconforto durante a 
coleta dos dados ou qualquer informação cedida lhe traga algum constrangimento ou 
prejuízo, você poderá suspender e desistir de participar quando quiser. No momento 
em que houver necessidade de esclarecimento de dúvidas ou desistência em 
particular da pesquisa, os pesquisadores podem ser encontrados pelos telefones (21) 
2637-9700 ou ainda pelo e-mail franklin.medrado@iff.edu.br.  Neste sentido, caso 
esteja de acordo, solicitamos que preencha os dados abaixo e assine este termo. 
 
 

Niterói,     de                        de 2019 
 
 
 
Nome:_______________________________________R.G. ___________________ 
Assinatura do Entrevistado(a): __________________________________________ 
Franklin dos Santos Medrado: ___________________________________________ 
Profª. Drª. Sandra Escovedo Selles _______________________________________ 
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APÊNDICE C – Resultado SAERJ 2013 – Língua Portuguesa 
1- Resultados da Escola 
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2 – Comparação do resultado da escola com o resultado do estado. 

 

 
Fonte: http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/resultados-2/resultados-

escola/resultados-saerj/ Acesso em 05 set 2019. 

http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/resultados-2/resultados-escola/resultados-saerj/
http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/resultados-2/resultados-escola/resultados-saerj/

