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RESUMO 
 

SOUZA, Juliana Rodrigues de Oliveira. “Solução Educacional para o Ensino Médio”? 
Uma análise sobre a política curricular do Programa de Educação Integral do Estado 
do Rio De Janeiro. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 
 
Esta dissertação de mestrado tem como objetivo analisar a dimensão curricular da 
política educacional denominada Solução Educacional para o Ensino Médio (SEEM), 
formulada em 2012 no âmbito da parceria institucional entre a Secretaria de Estado 
de Educação do Rio de Janeiro e o Instituto Ayrton Senna. O trabalho tem como 
foco a investigação do processo de recontextualização da educação integral na rede 
estadual promovido a partir da mesma. O estudo, de caráter qualitativo, recorre à 
pesquisa bibliográfica e à análise documental Para os fins deste trabalho, portanto, 
são analisados os marcos legais e os documentos oficiais da política. Por se tratar 
de uma política fruto de uma parceria entre o poder público, o terceiro setor e a 
iniciativa privada, em nível macro consideram-se questões acerca da atuação do 
Estado e do Terceiro Setor, assim como as estratégias de reestruturação do modelo 
de produção capitalista a partir dos processos de neoliberalização e de terceira via. 
No micro campo, investiga-se a dimensão curricular da política mencionada, pautada 
em um conceito específico de educação integral que visa superar o fracasso escolar. 
A SEEM apresenta como princípios basilares: o protagonismo juvenil, o 
desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais e a flexibilização 
curricular. A partir das categorias analíticas elencadas, investiga-se a conceituação 
de educação integral; de currículo flexível e de competências. Somado a este 
esforço, são analisadas as concepções de educação integral que orientam as 
experiências de educação integral brasileiras e o projeto de educação e de 
sociedade a que se referem. A pesquisa busca não perder de vista os aspectos 
reformistas e de despolitização que a concepção da politica traz para a educação 
básica. 
 
Palavras chave: Educação Integral; Ensino Médio; Política Educacional; Políticas 
Curriculares. 

  



ABSTRACT 
 
SOUZA, Juliana Rodrigues de Oliveira. “Solução Educacional para o Ensino Médio”? 
Uma análise sobre a política curricular do Programa de Educação Integral do Estado 
do Rio De Janeiro. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 
 

 

This master's dissertation aims to analyze the curricular dimension of the educational 
policy called Educational Solution for Secondary Education (SEEM), formulated in 
2012 within the scope of the institutional partnership between the State Department 
of Education of Rio de Janeiro and the Ayrton Senna Institute. The work focuses on 
the investigation of the recontextualization process of integral education in the state 
network promoted from the same policy. The qualitative study uses bibliographic 
research and document analysis. For the purposes of this work, therefore, the legal 
frameworks and official policy documents are analyzed. As it is a policy resulting from 
a partnership between the public authorities, the third sector and the private sector, 
at a macro level, questions about the performance of the State and the Third Sector 
are considered, as well as the restructuring strategies of the capitalist model of 
production from the processes of neoliberalization and third way. In the micro field, 
the curriculum dimension of the mentioned policy is investigated, based on a specific 
concept of integral education that aims to overcome school failure. The basic 
principles of SEEM are: youth protagonism, the development of cognitive and 
socioemotional skills and curriculum flexibility. From the analytical categories listed, 
the concept of integral education is investigated; flexible curriculum and skills. In 
addition to this effort, the concepts of integral education that guide Brazilian integral 
education experiences and the education and society project to which they refer are 
analyzed. The research seeks not to lose sight of the reformist and depoliticization 
aspects that the conception of the policy brings to basic education. 
 

Keywords: Integral Education; Secondary education; Educational politics; 

Curriculum Policies.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, assiste-se a um intenso movimento de reformas no 

campo educacional brasileiro. No que se refere ao ensino médio, elas buscam 

responder as expressivas dificuldades evidenciadas nas taxas de desempenho, 

reprovação, abandono e evasão (SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2011; 

OZGA, 2000; ARAÚJO, 2013; CURY, 1998). Para tanto, diversas administrações 

educacionais elaboraram estratégias para enfrentamento das questões detectadas, 

entre elas, a educação integral. 

O presente trabalho tem por objetivo investigar a dimensão curricular da 

política educacional denominada “Solução Educacional para o Ensino Médio”, 

formulada no âmbito de uma parceria entre o poder público, terceiro setor e a 

iniciativa privada, consubstanciada mediante um convênio firmado em 2012 entre a 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ), o Instituto 

Ayrton Senna 1(IAS), a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio 

de Janeiro (CODIN) e a Procter & Gamble2 (P&G). 

O modelo pedagógico proposto pela política mencionada, segundo aponta a 

investigação, informa o Programa de Ensino Médio Integral do Estado do Rio de 

Janeiro desde a publicação das normativas que a sustentam até o período de 

conclusão desta pesquisa. Deste modo, neste trabalho analisam-se os princípios 

norteadores da proposta curricular do referido programa buscando compreender as 

implicações da adoção da política para a rede.  

Entende-se a necessidade de aprofundar o tema e o objeto da pesquisa, 

assentando suas análises nos micro e macro campos, procurando superar essa 

dualidade, considerando as contribuições do pós-estruturalismo. Para tanto, ao 

problematizar a influência do Instituto Ayrton Senna (IAS) na produção de políticas 

públicas para rede estadual de ensino, um dos focos da pesquisa, em nível macro, 

consideram-se questões acerca da atuação do Estado e do Terceiro Setor. Destaca-

se que a atuação do IAS insere-se no contexto de reestruturação do capital que 

                                                             
1 O Instituto Ayrton Senna é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que tem com 
objetivo “dar a crianças e jovens brasileiros oportunidades de desenvolver seus potenciais por meio 
da educação de qualidade.” (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2019) 
2 Procter & Gamble Company é uma corporação multinacional americana de bens de consumo 
sediada no centro de Cincinnati, Ohio, fundada em 1837. 
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envolve reflexões sobre Terceira Via e neoliberalização que serão explicitados no 

decorrer do trabalho. 

No microcampo, o estudo analisa a dimensão curricular vigente na política 

mencionada, pautada em um conceito específico de educação integral, focalizando 

nos seus princípios basilares, sendo eles: a) o protagonismo juvenil; b) uma matriz 

para desenvolvimento de competências para o século XXI que combinam aspectos 

cognitivos e socioemocionais e; c) as estratégias de organização integradas e 

flexíveis para o currículo (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015, p. 3).  

Para tanto, debate-se o papel do Estado em relação às políticas educacionais 

e levantam-se as principais matrizes ideológicas que orientam as concepções de 

educação integral. Posteriormente desenha-se um panorama histórico da educação 

integral no Brasil com foco na etapa do ensino médio e nos programas de indução a 

esta forma de oferta e debate-se sobre a pedagogia das competências. Por fim, 

apresenta-se a política educacional estudada, buscando problematizar, ainda, as 

concepções de educação integral, de currículo e de competências socioemocionais 

inscritas nos mesmos a partir do referencial analítico definido.  

A “Solução Educacional para o Ensino Médio” (SEEM), de acordo com os 

documentos oficiais, foi elaborada agregando “conhecimentos do Instituto Ayrton 

Senna para a educação do século 21, avanços gerados pela SEEDUC-RJ e 

concepções inovadoras e marcos legais da educação” (INSTITUTO AYRTON 

SENNA, 2014, p. 13). 

Segundo os documentos analisados, a política educacional, formulada pelo 

IAS em parceria com a SEEDUC/RJ, propõe ações que contemplam os seguintes 

eixos operacionais: produção da proposta pedagógica; elaboração de guias 

didáticos e orientações para planos de aula; formação de equipes; ações de 

implementação; acompanhamento e avaliações de resultados. Nas palavras do IAS 

(2015), essa política: 

 

(..) surgiu da necessidade de ressignificar o ensino médio na 
perspectiva de possibilitar o acesso, o progresso e as aprendizagens 
esperadas para os adolescentes de 15 a 17 anos nesta etapa da 
educação básica, de forma a atender as metas do Plano Nacional de 
Educação – PNE e a Lei n. 13.005, de 2014 (INSTITUTO AYRTON 
SENNA, 2015, p. 7). 
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Freitas (2012; 2016; 2018) destaca, em suas pesquisas sobre a educação no 

Brasil, a presença e centralidade de grupos que atuam como protagonistas na 

definição das agendas para as políticas educacionais, os chamados reformadores 

empresariais da educação. Sobre esses grupos, Freitas (2012) ancorado em Ravich 

(2011) destaca: 

 

(...) ele reflete uma coalizão entre políticos, mídia, empresários, 
empresas educacionais, institutos e fundações privadas e 
pesquisadores alinhados com a ideia de que o modo de organizar a 
iniciativa privada é uma proposta mais adequada para “consertar” a 
educação americana, do que as propostas feitas pelos educadores 
profissionais. Naquele país, a disputa de agenda entre os 
educadores profissionais e os reformadores empresariais da 
educação vem de longa data (FREITAS, 2012, p. 380). 

 

A atuação destes está conectada com as etapas centrais de 

responsabilização, meritocracia e privatização da educação pública. A última ganha 

espaço privilegiado nas análises de Adrião (2018). Desta maneira, a 

responsabilização e a meritocracia viabilizam a privatização, que avança no campo 

educacional, 

 

(...) sob várias formas: privatização por terceirização de gestão, 
quando essa passa a ser exercida por uma organização social 
privada; terceirização por deslocamento de recursos públicos 
diretamente para os pais na forma de vouchers que utilizam para 
“escolher” em qual escola particular devem matricular seus filhos; e 
também privatização por introdução no interior da escola de lógicas 
de gestão privadas e sistemas de ensino pré-fabricados (em papel ou 
na forma de software) que contribuem para a desqualificação e para 
elevar o controle sobre o trabalho dos professores (ADRIÃO et al., 
2009 apud FREITAS, 2016). 

 

Adrião (2018), ao pesquisar a ação de institutos e fundações no campo 

educacional, observa três dimensões nos processos de privatização da educação 

básica: a da oferta educacional, da gestão da educação pública e do currículo. 

Embora o IAS atue nas três dimensões, no que se refere à política educacional do 

SEEM para fins desta pesquisa, o estudo tem como foco a dimensão da privatização 

curricular.  

Esse tema se coloca de forma relevante no cenário educacional atual, uma 

vez que o campo progressista sofre um enfraquecimento pós-golpe civil-jurídico-
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midiático de 2016, e com isso, o aumento exponencial dos processos 

neoliberalizantes dos direitos básicos. Assim, neste contexto, assiste-se a ampliação 

e aceleração das reformas empresariais da educação (FREITAS, 2018) e das 

diversas estratégias de privatização da educação básica (ADRIÃO, 2018). 

Segundo a literatura (LOPES e MACEDO, 2011; PERONI e CAETANO, 2012; 

ADRIÃO e PERONI, 2011; CUNHA, 2011), as definições curriculares constituem 

uma dimensão importante para os grupos empresariais, pois, possibilitam o controle 

ideológico do campo educacional, ao mesmo tempo em que proporcionam a 

produção de uma mão de obra específica para o capital e conseguem manter com o 

Estado uma relação de interdependência.  

O estudo, de caráter qualitativo, recorre à análise documental e pesquisa 

bibliográfica como estratégia metodológica. A partir da análise da legislação que 

estabelece orientações curriculares para educação integral no ensino médio no Rio 

de Janeiro, a atenção deste trabalho se dirige para o período compreendido entre 

2014-2017. É neste intervalo temporal que são produzidas as principais normas 

legais que subsidiaram a proposta de reorganização curricular desenvolvida através 

da parceria com o IAS, oficializada em 2012.  

O levantamento bibliográfico buscou rastrear a produção acadêmica sobre: 

políticas públicas educacionais, políticas curriculares, ensino médio e educação 

integral. O exame da literatura contribuiu para a problematização do tema e 

aprofundamento do referencial teórico-analítico.  

A leitura de Arretche (1998) contribuiu para compreender o crescimento do 

debate e da produção sobre políticas públicas. De acordo com a autora, a literatura 

sobre esta temática esteve voltada, durante muitas décadas, para o exame da 

eficiência das mesmas. Arretche atenta para a necessidade do entendimento das 

dinâmicas existentes permeado por relações de disputas próprias. Ganha destaque 

nesta investigação também a interpretação de política como instância pertencente a 

um contexto de influências de Ball e Bowe (1992).  

Como categorias analíticas para o estudo da política elencada, elege-se a 

análise das dimensões de privatização da educação básica propostas por Adrião 

(2018) e os processos de reforma empresarial da educação (FREITAS, 2018). 

Nesta perspectiva, também contribuem para entender a atuação do Estado e 

do terceiro setor no campo educacional: a análise do ciclo de políticas (BALL e 

BOWE, 1992) e as formas de governança em redes (BALL, 1994; 2006). Ramos 
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(2001) colabora fornecendo base analítica para o entendimento da pedagogia das 

competências e Avelar (2019) sobre os processos de despolitização que a atuação 

do terceiro setor tende a promover na educação pública.  

Como destaque, pela importância para o campo foi realizado um 

levantamento bibliográfico sobre Enfoque das Epistemologias da Política Educativa 

(EEPE) de Tello e Almeida (2013). 

Pelo já exposto, reafirma-se a inserção desta pesquisa no campo das políticas 

educacionais curriculares, localizados no Estado do RJ, com recorte no período de 

2014-2017, do Programa de Educação Integral da rede. Considerando que o 

programa contempla vários modelos e diversas fases e facetas, o foco da 

investigação se dirige para as dimensões curriculares da política educacional 

instituída pela parceria. Para atender à demanda de compreender o processo de 

forma macro e micro, foi necessário para essa pesquisa a problematização da 

atuação do Estado e do terceiro setor frente às políticas educacionais no que se 

refere ao objeto de estudo. 

Nesse espectro, as considerações finais estão baseadas nos elementos que 

se destacam nesta investigação, e que suscitam aspectos interessantes para os 

estudos sobre políticas educacionais e curriculares, educação integral e ensino 

médio, assim como sobre os processos de privatização da educação básica. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

A pesquisa elenca como objetivo geral analisar a dimensão curricular da 

política educacional denominada “Solução Educacional para o Ensino Médio”, 

concebida no âmbito da parceria entre o poder público, terceiro setor e a iniciativa 

privada, mediante o convênio firmado entre a Secretaria de Educação do Estado do 

Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ), o Instituto Ayrton Senna 1(IAS), a Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) e a Procter & 

Gamble1 (P&G) em 2012. Privilegia-se a investigação das concepções ideológicas 

que subjazem a referida política frente aos conceitos de educação integral, currículo 

e competências, assim como as possíveis implicações para a adoção da mesma 

pela rede. 

Este trabalho destaca como objetivos específicos: debater o papel do Estado 

e do Terceiro Setor em relação às políticas educacionais; investigar as concepções 
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ideológicas que orientam os conceitos de educação integral no Brasil; apresentar um 

panorama histórico da educação integral brasileira, com destaque aos principais 

políticas e programas de indução à modalidade para a etapa do ensino médio e 

realizar um debate sobre as políticas curriculares e a pedagogia das competências.  

 

1.2. APRESENTAÇÃO: TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

Ao expor os fatores que me impulsionaram à escolha do tema, tive como 

principais mobilizadores minha trajetória profissional na educação pública, tanto 

como docente em um programa de educação integral, quanto como membro de uma 

equipe de formação de professores da Secretaria de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro (SEEDUC/RJ).  

Destaco que ao ingressar no curso de mestrado (PPG/UFF), o meu interesse 

inicial era estudar as políticas de formação continuada desenvolvidas no âmbito do 

Programa de Ensino Médio Integral da Rede Estadual do Rio de Janeiro (EMI), 

considerando a minha participação na equipe de professores formadores da 

SEEDUC/RJ.  

Entretanto, questões suscitadas em meu cotidiano profissional, e o contato 

com a literatura acadêmica, despertaram o meu interesse em investigar a política 

curricular para o ensino médio integral da SEEDUC/RJ informadas pela política 

educacional da Solução Educacional para o Ensino Médio (SEEM) elaborado em 

parceria firmada entre a secretaria e o Instituto Ayrton Senna (IAS). 

Quando professora de sociologia do Ensino Médio da Rede Estadual, em 

uma cidade da região Centro Sul do Estado, a escola na qual eu lecionava foi 

selecionada para integrar, em 2016, o Programa Ensino Médio de Referência 

(EMR), o qual fazia parte da política educacional citada. 

Neste cenário, todos docentes da unidade foram convidados a participar do 

programa. Assim, de 2015 a 2017, participei das formações organizadas pelo IAS e 

pude, sobretudo, vivenciar a implantação de um projeto de educação integral no 

“chão” da escola. Pela primeira vez na SEEDUC/RJ exerci atividade gratificada, 

justificada pelo aumento da carga horária por demanda do cumprimento das 

especificações do programa.  

Os encontros formativos foram ministrados na Escola de Aperfeiçoamento de 

Servidores da Educação do Estado do Rio de Janeiro por profissionais do IAS. O 
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objetivo era apresentar as diretrizes, concepções e metodologias da proposta de 

educação integral, além das mudanças que a mesma traria para a comunidade 

escolar.  

A formação foi ministrada ao final de 2015, para os professores da unidade a 

qual eu fazia parte e outra unidade de Niterói que também receberia o programa.  

Pude perceber que as duas escolas selecionadas para compor o programa em 2016 

possuíam perfis claramente opostos, no que tange ao território e ao perfil dos 

estudantes. A nossa localizava-se no interior e a outra em uma região metropolitana 

do estado.  

Nas reuniões, foram mostrados, pelo IAS, fotos e vídeos da escola Piloto 

desse modelo pedagógico3, que formou sua primeira turma do EMR em 2015. No 

material utilizado para divulgação, eram vistos alunos, pais, professores e gestores, 

tecendo comentários bastante positivos sobre o programa. Da mesma forma, eram 

ressaltados os resultados alcançados no Enem e vestibulares da primeira turma de 

formandos como superiores aos dos demais estudantes da Rede.  

A experiência no programa fez com que meu trabalho se modificasse. Passei 

a trabalhar 30 horas/aula semanais na mesma escola, em regime de dedicação 

exclusiva4. A carga horária era dividida em: 20 horas/aula, em sala de aula, 

(ministrando sociologia, projeto de vida, projeto de pesquisa e intervenção e estudos 

orientados5) e 10 horas/aula para pesquisa, planejamento individual e por área de 

conhecimento. A permanência prolongada na escola propiciou mais tempo para 

troca entre os professores e os alunos, entretanto, ao passo que aproximou a 

comunidade escolar, as dificuldades e conflitos também ficaram mais expostos. 

O exercício da docência no ano de 2016 foi desafiador e gratificante. Quando 

penso à respeito de meu envolvimento com o Programa Ensino Médio de 

Referência, mesmo questionando determinadas dimensões do mesmo, no dia a dia, 

no cotidiano da escola, a intensa convivência com os alunos e com os professores 

me proporcionou um crescimento muito grande enquanto professora.  

Entretanto, ao final de 2016, fomos impactados por mudanças no formato do 

programa. Em reunião com o corpo docente, a direção anunciou que nossa 
                                                             
3 Colégio Estadual Chico Anysio localizada no bairro do Andaraí no município do Rio de Janeiro. 
4 Destaco que o meu regime de trabalho na disciplina Sociologia, ministrada no ensino médio da 
Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, era de 16 horas semanais, de acordo como o 
concurso prestado. 
5  Estes são componentes curriculares pertencentes à parte flexível do currículo do ensino médio de 
referência, chamado “núcleo articulador”, que serão apresentados adiante. 
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gratificação, assim como a carga horária estendida e a dedicação exclusiva à 

escola, não seria mantida para o ano de 2017. 

O EMR seria substituído pelo Ensino Médio em Tempo Integral com Ênfase 

em Empreendedorismo aplicado ao Mundo do Trabalho (EMTI-RJ), uma adaptação 

do estado às demandas da Medida Provisória n. 746/2016 e posteriormente ao 

Edital da Reforma do Ensino Médio (Lei n. 13.415/2017), o qual o RJ se inscreveu e 

foi contemplado. 

Esta reforma do Ensino Médio, resultante de uma Medida Provisória do 

governo pós-golpe (Temer) no fim de 2016, trouxe alterações substanciais para a 

educação pública, favorecendo a ascensão dos chamados reformadores 

empresariais da educação (FREITAS, 2018). 

Todos esses acontecimentos trouxeram diversas alterações no que diz 

respeito ao programa e, principalmente impactaram na rotina diária dos envolvidos. 

Com a perda da dedicação exclusiva e da gratificação não havia como atuar da 

mesma forma. Uma das dúvidas da equipe foi: como deixaríamos de receber se as 

“entidades parceiras” que financiavam o programa, em contrapartida à sua 

participação, continuariam recebendo isenção fiscal pelo período de 10 anos, a partir 

do que nos tinham dito?  

A mudança na política educacional do estado referente ao ensino médio 

integral liga-se diretamente ao golpe de Estado jurídico-parlamentar-midiático de 

agosto de 2016, capitaneado por partidos da oposição que culminou no 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff (PT). 

O governo brasileiro, então entregue ao seu vice Michel Temer (MDB), 

promulgou em setembro de 2016 pelo MEC, a chamada Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, através da Medida 

Provisória n. 746/2016. Essa medida ficou popularmente conhecida como a Reforma 

do Ensino Médio. Em outubro do mesmo ano, foi publicada a Portaria n. 1.145, que 

instituiu essa reforma, estabelecida pela Lei n. 13.415/2017, publicada no ano 

seguinte.  

O principal argumento do governo para justificar a reforma foi que, nesse 

novo formato, seria possível flexibilizar o currículo do ensino médio, modernizando-o 

para atrair a juventude. As mudanças, segundo a publicidade divulgada pelo MEC, 

buscavam maior engajamento, autonomia, protagonismo e aprendizagem dos 
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estudantes, além de mais sintonia das escolas com os tempos atuais (INSTITUTO 

PORVIR, 2018). 

Portanto, foi nesse cenário, em 2017, a escola em que eu trabalhava que 

integrava o Programa Ensino Médio de Referência (EMR), recebeu o Programa 

Ensino Médio em Tempo Integral com Ênfase em Empreendedorismo Aplicado ao 

Mundo do Trabalho (EMTI-RJ). Sendo assim, o IAS seguiu atuando no ensino médio 

integral do RJ - agora englobando o ensino médio integral do governo federal, pós-

reforma do ensino médio. O instituto seguiu apontando a definição da estratégia 

curricular, a formação dos professores e equipes escolares, os guias didáticos e as 

orientações para os planos de aula, assim como o acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento do programa.  

Por razões pessoais, em 2017 retornei para minha cidade natal, Niterói/RJ. 

Por esse motivo, saí da escola em que lecionava e, consequentemente, do 

programa de educação integral. Porém, por ter experiência nesta proposta e ter 

realizado todo percurso formativo, fui convidada para atuar na equipe de formadores 

internos da SEEDUC para o ensino médio integral da rede. 

Nesse mesmo ano me reaproximei da faculdade onde me formei cientista 

social em 2010, a Universidade Federal Fluminense, no desejo de cursar o Mestrado 

em Educação. Participei de uma disciplina como ouvinte, assim também do grupo de 

pesquisas em políticas da educação capitaneado pelo prof. Dr. Jorge Nassim Vieira 

Najjar, o Nugeppe6, e mais tarde o Gruppe7, coordenado pelos professores prof. Dr. 

Waldeck Carneiro Silva e por minha hoje orientadora, profa. Dra. Flávia Monteiro de 

Barros Araújo. 

As discussões e debates foram fundamentais para o amadurecimento de meu 

projeto de pesquisa e delimitação do tema. Depois de todo o processo seletivo fui 

aprovada e iniciei meus estudos, como pós-graduanda em educação, no primeiro 

semestre de 2018. 

A minha prática profissional aliada às leituras realizadas durante o curso e 

ainda nos grupos de pesquisa, alimentaram alguns questionamentos sobre parceria 

da Secretaria de Estado de Educação do RJ com o Instituto Ayrton Senna: No que 

consiste a política? Quais as concepções de educação integral defendidas nas 

propostas curriculares informadas pelo IAS e a que projeto de educação e sociedade 

                                                             
6 Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão e Políticas Públicas em Educação. 
7 Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas em Educação. 
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eles se referem? Quais são as premissas ideológicas? Como são tratados os pilares 

do currículo, os conceitos de educação integral, protagonismo juvenil e 

competências socioemocionais? Como se deu a parceria entre setor público 

(SEEDUC/RJ), terceiro setor (Instituto Ayrton Senna - IAS) e setor privado (P&G e 

CODIN-RJ) que propiciou o desenvolvimento da proposta Solução Educacional para 

o Ensino Médio (SEEM)? Como esse rearranjo curricular foi utilizado pela rede 

estadual após a adesão ao edital de fomento da reforma do ensino médio?  

O interesse da pesquisa então se voltou para o período compreendido entre 

2014 e 2017, quando se institui e se cristaliza a SEEM, que passa a estabelecer o 

modelo pedagógico para o ensino médio integral da rede mediante o convênio com 

o IAS8.  

 

  

                                                             
8 Convênios SEEDUC n. 06/2013 e n. 10/2013. 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

2.1. DEBATE EPISTEMOLÓGICO 

 

Neste capítulo busca-se debater as questões epistemológicas que orientam o 

percurso da pesquisa. Para tanto, inicialmente, realizam-se algumas reflexões sobre 

as relações entre método, objetos de análise e produção de conhecimento. Como 

coloca Feyerabend (1977): 

 

(...) a história da ciência não consiste apenas de fatos e de 
conclusões retiradas dos fatos. Contêm, a par disso, ideias, 
interpretações de fatos, problemas criados por interpretações 
conflitantes, erros, e assim por diante. Análise mais profunda mostra 
que a ciência não conhece ‘fatos nus’, pois os fatos de que 
tomamos conhecimento já são vistos, sob certo ângulo, sendo, em 
consequência, essencialmente ideativos (FEYERABEND, 1977, p. 
20, grifo meu). 

 

Os pesquisadores, ao observarem o mundo através de uma lente, de um 

referencial teórico específico, possivelmente não chegarão a refletir sobre a validade 

da utilização desse referencial e, é disso (dentre outras coisas relacionadas) que 

Feyerabend se ocupava em refletir.  

O autor afirma que “é possível fazer avançar a ciência, procedendo contra-

indutivamente” (FEYERABEND, 1977, p. 38). Isto é, favorecer o uso de hipóteses e 

teorias que não foram legitimadas no campo científico em lugar daquelas já 

consagradas e confirmadas que, no decurso da produção científica, somos 

incentivados a favorecer como categorias de análise.  

Em consonância com o pensamento de Feyerabend, Morin (2005) faz 

indagações também sobre a questão da produção do conhecimento, ao passo que 

alerta para a urgência de uma “metaciência”, uma ciência que examine suas 

próprias estruturas ideológicas,  

 
(...) capaz de conceber como e em que condições culturais as ideias 
se agrupam, se encadeiam, se ajustam, constituem sistemas que se 
auto-regulam, se autodefendem, se automultiplicam, se 
autopropagam. Falta-nos uma sociologia do conhecimento científico 
que seja não só poderosa, mas também mais complexa do que a 
ciência que examina (MORIN, 2005, p. 26).  
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As reflexões aqui realizadas a respeito da neutralidade científica (MORIN, 

2005; FEYERABEND, 1977) são importantes para problematizar alguns paradigmas 

científicos da academia. Morin (2005) atenta para a importância de não mascarar o 

lado que fica de fora da seleção que o pesquisador realiza no fazer da pesquisa. 

Ainda segundo o autor, é importante justificar as escolhas feitas na delimitação do 

recorte realizado. 

A pesquisa científica é informada por dois tipos de repertório que o 

pesquisador lança mão em sua investigação, como narra Barros (2018). Um 

repertório é relativo aos modos de ver (teoria) e outro se refere aos modos de fazer 

(método). Assim sendo, a metodologia em uma pesquisa nunca é neutra, pois o 

próprio repertório do pesquisador, tanto nos modos de ver, quanto de modos de 

fazer são informados por seu local de fala, por sua posição no mundo, por sua 

identidade e sua posição no campo, por exemplo.  

 

Constituir um ambiente teórico para certa pesquisa envolve escolhas, 
disputas territoriais, inscrições em redes de formadas por aqueles 
que já partilharam de ideias similares, ajustes a questões concretas e 
efetivas que dizem respeito não apenas ao meio acadêmico como 
também à sociedade como um todo, às tendências culturais 
predominantes, às próprias circunstâncias políticas (BARROS, 2018, 
p. 8). 
 

Sob esse ângulo, essa pesquisa concorda com o autor a respeito da não 

neutralidade que envolve a escolha metodológica para a produção do conhecimento 

científico. É pouco provável, e até ingênuo, dizer que existe isenção já no momento 

da escolha de um tema pelo pesquisador, pois essa seleção já é informada por 

muitas questões que o atravessam9, assim como a escolha do caminho 

metodológico e das próprias técnicas de produção de dados. Todas as decisões 

humanas são socialmente informadas, e o pesquisador não tem como se esquivar 

desse paradigma, porém tendo consciência desta condição, deve estar atento à 

própria ação e participar o leitor desse aspecto. 

Bourdieu (2004) discute o papel da ciência perante a sociedade e as 

interferências que ela sofre do mundo social e seus diversos campos. Para o autor, 

não basta analisar um texto de determinada produção intelectual relacionando 

                                                             
9 No sentido formulado por Larrosa (2002), relacionado ao atravessamento proporcionado pela 
experiência. 
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somente ao contexto histórico que lhe é referente para compreendê-la, considerando 

isso um “erro de curto circuito” (BOURDIEU, 2004, p. 20). É necessário, segundo o 

sociólogo francês, analisar também os diversos campos onde autor e texto estão 

inseridos.  

O campo científico para Bourdieu, nesse aspecto, é um campo de luta e força, 

de conservação e de transformação que comporta relações de dominação. Dentre 

tantos outros fatores, o lucro e o prestígio também alimentam o interesse na busca 

por explicações cientificamente produzidas no campo científico (BARBOSA, 

QUINTANEIRO; RIVERO, 2012), e isto se relaciona com o que o sociólogo francês 

debate sobre a relação entre os tipos de capital e o campo científico, e de como o 

campo científico e o campo educacional são atravessados pelos campos econômico, 

político e intelectual (BOURDIEU, 2004).  

O debate sobre campo é importante para essa pesquisa, pois nos auxilia a 

investigar a posição do Instituto Ayrton Senna nos diversos campos cunhados por 

Bourdieu. Também será investigada sua atuação enquanto um membro de uma 

comunidade epistêmica. Segundo Dias e Lopes (2009), esse conceito refere-se à 

articulação de atores múltiplos, formado por grupos sociais e sujeitos que atuam 

com domínio sobre o campo da produção de políticas, disputando o campo entre si 

na arena política. Essa discussão é relevante ao analisar as formas de atuação do 

Instituto e sua ação em rede. Pode-se entender que este ator possui uma posição 

privilegiada no processo ao qual Freitas (2012) ancorado em Ravitch (2011) chama 

de reforma empresarial da educação.  

Isso se insere na discussão de Minayo (1999) sobre a investigação nas 

Ciências Sociais. Como já debatido anteriormente conforme Bourdieu (2004), todo 

fazer científico é fruto de embates entre campos e capitais, portanto, é sempre 

comprometido. A ciência propaga interesses e visões de mundo historicamente 

construídas, embora suas contribuições e seus efeitos teóricos e técnicos 

ultrapassem as intenções de seu desenvolvimento. Na investigação social, a relação 

entre o pesquisador e seu campo de estudo se estabelecem definitivamente, ou 

seja, a visão de mundo de ambos está implicada em todo o processo de 

conhecimento, (MINAYO, 1999, p. 15) desde a concepção do objeto, aos resultados 

do trabalho e à sua aplicação. 

Tello e Almeida (2013) evidenciam três perspectivas sobre o Enfoque das 

Epistemologias da Política Educativa (EEPE):  
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a) Perspectiva epistemológica, como sendo a cosmovisão que o pesquisador 

assume na pesquisa, a lente pela qual ele faz sua leitura de mundo;  

b) Posicionamento epistemológico, que são os modos com os quais o 

pesquisador constrói a pesquisa. Como os autores colocam, “não são 

modos de ler a realidade, mas sim, modos de construí-la em termos de 

reflexividade epistemológica.” São, portanto, a “adjetivação das 

perspectivas epistemológicas” (TELLO e ALMEIDA, 2013, p. 14);  

c) Enfoque epistemetodológico, que diz respeito à escolha do método que o 

pesquisador faz, visto que esta ação também não é neutra, e que esse 

recorte também é definidor de um determinado enfoque. 

 

Como se pode observar, a partir destas perspectivas, a metodologia se 

converte em epistemetodologia na medida em que se articula aos outros 

componentes: perspectiva epistemológica e posição epistemológica. Ainda segundo 

os autores: 

 

Com essa orientação, o pesquisador assume maior liberdade de 
eleição de um curso de ação ou de um método determinado, mas 
paralelamente, maior na responsabilidade (pessoal e profissional) 
pelas consequências de seu proceder e pelo seu valor social dos 
resultados das suas pesquisas (TELLO e ALMEIDA, 2013, p. 14): 

 

Essas duas primeiras perspectivas correspondem, respectivamente, ao que 

Glaser e Strauss (1967) definem como teoria geral e teoria substantiva. Nesse 

sentido, no que se refere à perspectiva epistemológica, essa pesquisa terá como fio 

condutor uma perspectiva pós-estruturalista. Isso envolve analisar macro e micro 

contextualmente o tema, assumindo a forma de analisar as dimensões curriculares 

das legislações para a educação integral no RJ no recorte temporal definido (2014-

2017). Portanto, perceber como estas foram influenciadas pelo contexto político e 

social em um nível mais amplo é importante. 

Seguindo a indicação de Ball (2004, p. 1108), 

 

(...) não é mais possível ver as políticas educacionais apenas do 
ponto de vista do Estado-nação: a educação é um assunto de 
políticas regional e global e cada vez mais um assunto de comércio 
internacional. A educação é, em vários sentidos, uma oportunidade 
de negócios. 
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No que diz respeito ao posicionamento epistemológico, as análises a respeito 

da educação integral desta pesquisa partem do pressuposto que as concepções 

mais próximas da ideal10 seriam a anarquista e a socialista. A primeira por se pautar 

em ideais libertários-emancipatórios, como igualdade, liberdade e autonomia; que 

entende-se nesta dissertação como essenciais para uma educação emancipadora. A 

segunda, por primar por uma formação omnilateral, visando à formação universal do 

indivíduo. 

 Quanto ao enfoque epistemetodológico, a presente dissertação elegeu a 

revisão bibliográfica e a análise documental. Sabendo que estas escolhas não são 

neutras, e que dados obtidos não são coletados, mas produzidos, a pesquisa 

esforça-se para apresentar os dados interpretados e produzidos indicando as 

referências utilizadas para esta tarefa, a fim de contribuir com o campo das 

pesquisas educacionais. 

Ressalta-se a importância de Pierre Bourdieu (1989) para esta investigação 

no tocante epistemetodológico, através do reconhecimento da produção desse texto 

a partir do que autor denomina de sociologia reflexiva. Para o sociólogo francês, é 

preciso chamar atenção à: 

 

(...) tendência do cientista em naturalizar os dados, de autores, a 
realidade do mundo social como evidências e os olhares 
sedimentados nas familiaridades, contra o referido “automatismo da 
repetição” e na busca do exercício da conversão do olhar na 
instância específica da produção do conhecimento que esse 
pesquisador reuniu os argumentos e conceitos específicos para 
pensar as formas e as condições da produção do conhecimento. 
Titulou esse exercício específico do ofício de investigação científica 
de Sociologia Reflexiva (BOURDIEU, 1989, p. 79). 

 

Compartilha-se do mesmo entendimento do autor a respeito do que ele 

entende pelo ofício do sociólogo. Bourdieu (1989) o compreende como um ritual 

simbólico, que assim como os trabalhos artesanais, envolve minúcias, um olhar 

inquieto perante a realidade e a capacidade de desnaturalizar o que nos é familiar, 

de aferir as descobertas da pesquisa constantemente, de forma a “(...) questionar e 

redimensionar sempre os dados a serem trabalhados e configurados num texto que 

                                                             
10 Ideal, neste caso, considerando que a concepção de educação integral pública ideal deveria partir 
de uma visão de educação pública, laica e socialmente referenciada. 
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nasce inquieto e inseguro e não acaba. Parece que nem mesmo começou” 

(GONÇALVES, 2002, p. 04). 

Mills (2009) também conversa com os entendimentos de Bourdieu sobre a 

construção epistemológica dos textos sociológicos, através de dois de seus 

conceitos: imaginação sociológica e artesanato intelectual. O conceito por ele 

cunhado de imaginação sociológica diz respeito à capacidade de relacionar 

experiências pessoais com questões estruturais da sociedade, sendo essa 

percepção também levada em consideração nesta pesquisa, ao admitir que as 

experiências do pesquisador sempre interferem, em alguma medida, na produção do 

conhecimento científico.  

No que se refere ao ofício de pesquisador, reafirma-se a necessidade da 

utilização da concepção de artesanato intelectual de Mills na medida em que se 

considera importante a construção de um caminho metodológico próprio para a 

mesma, baseado nas experiências, leituras e trocas que são construídas com o 

campo. O sociólogo considera que “cada autor seja seu próprio metodologista, e que 

cada homem seja o seu próprio teórico” (MILLS, 2009, p. 143). 

 

2.2. RECORTES METODOLÓGICOS E REFERENCIAIS ANALÍTICOS 

 

Nesta seção, realiza-se o debate sobre a construção da pesquisa, os fios 

condutores da investigação e os recortes teórico-metodológicos adotados. A 

pesquisa é construída a partir do prisma qualitativo que, segundo Minayo (1999), 

constitui-se de atitudes e práticas teóricas que se transformam em uma combinação 

particular entre teoria e dados, onde são apresentadas as informações obtidas pela 

pesquisa.  

Assim, este trabalho opera com a metodologia da análise documental, 

combinada com a pesquisa bibliográfica. Embora se aproximem por sua natureza, 

elas mantêm uma distinção primordial: enquanto a pesquisa documental se utiliza de 

fontes primárias, que não foram tratadas analiticamente, a bibliográfica se utiliza de 

fontes secundárias, partindo dos aportes teóricos formulados por outros 

autores/pesquisadores sobre a temática. Segundo Oliveira (2007, p. 70) ”na 

pesquisa documental, o trabalho do pesquisador (a) requer uma análise mais 

cuidadosa, visto que os documentos não passaram antes por nenhum tratamento 

científico”. 
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A escolha destes aportes metodológicos para esta pesquisa justifica-se na 

medida em que eles permitem o estudo do processo que se pretende analisar 

levando em conta o contexto, os atores, o lugar e o tempo. Isso possibilita o 

acréscimo da utilização de dimensões mais complexas para o estudo das políticas 

públicas.  

No que se refere à pesquisa bibliográfica, conforme Gil (2002), este tipo de 

investigação está pautada no levantamento das produções compostas por artigos 

científicos e livros, permitindo que o pesquisador disponha de uma série de 

informações e debates que proporcionarão um melhor aprofundamento teórico para 

nortear sua própria pesquisa. Também se partilha da compreensão de Fonseca 

(2002) sobre este tipo de pesquisa, que a enxerga como uma preciosa forma de 

entender, com profundidade, um determinado assunto, analisando o que já foi 

estudado para obter informações sobre a temática estudada.  

Combinado à pesquisa bibliográfica, é feita a análise documental de 

documentos oficias como as legislações, manuais, orientações e programas que 

fundamentam a política educacional estudada. Conforme Pádua (1997, p. 62), a 

pesquisa documental deve ser embasada em documentos legítimos, 

contemporâneos ou retrospectivos. Essa forma de investigação, amplamente 

utilizada nas ciências humanas e sociais, permite comparar fatos sociais, 

estabelecer ligações e divergências entre os mesmos, assim como a análise e 

categorização a partir do referencial analítico, que pode identificar características ou 

tendências. 

A pesquisa documental, de acordo com Fonseca (2002), permite que o 

pesquisador lance mão de uma gama maior de fontes, como jornais, revistas, 

relatórios, cartas, filmes, propagandas, documentos oficiais, fotografias, programas 

de televisão, tabelas estatísticas e etc. “A análise documental busca identificar 

informações factuais nos documentos a partir de questões e hipóteses de interesse” 

(CAULLEY apud LÜDKE e ANDRE, 1986, p. 38). 

Como coloca Minayo (2008), a análise documental concede enfoque plural 

para a questão pesquisada: “a metodologia inclui as concepções teóricas de 

abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e 

também o potencial criativo do pesquisador” (MINAYO, 2008, p. 22).  

 O pesquisador, no uso destas metodologias, deve ter em mente as 

informações que busca nos documentos e compartilhar em sua pesquisa os critérios 
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utilizados para selecionar, examinar, organizar, categorizar e analisá-los (SÁ-SILVA; 

ALMEIDA e GUINDANI, 2009). Essas ações demandam escolhas do pesquisador 

(nunca neutras), porém, permitem uma maior personificação de sua pesquisa.  

A construção desta investigação, portanto, sob a luz das metodologias 

citadas, se deu da seguinte maneira:  

 

 No primeiro momento foi realizada pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos científicos e periódicos sobre temas referentes a este trabalho: 

ensino médio; educação integral; políticas educacionais; políticas 

curriculares; público e privado na educação; papel do Estado; 

neoliberalismo; Terceira Via e terceiro setor. 

 Posteriormente, foi feito um levantamento dos documentos oficiais da 

política da SEEM (manuais, orientações e programas), pertinentes ao 

Programa de Ensino Médio Integral do estado do RJ.  

 Com a leitura e investigação destes, elencaram-se as legislações na 

esfera das políticas curriculares para o ensino médio integral, tanto no 

âmbito estadual quanto no federal, levando em consideração o 

período da pesquisa (2014 e 2017). 

 Baseado nos elementos que mais se sobressaíram na análise dos 

documentos oficiais e normas legais, foram definidas como categorias 

analíticas: a conceituação de educação integral; de currículo flexível e 

integrado e de competências;  

  Por fim, analisamos os dados a partir dos referenciais teórico-

analíticos da pesquisa. Foram utilizados o entendimento de políticas 

públicas de Arretche (1998) e Ball e Bowe (1992); os processos de 

reforma empresarial da educação de Freitas (2018); das dimensões de 

privatização da educação básica de Adrião (2018); o conceito de 

governança em redes de Ball (1994, 2006); a crítica a respeito da 

pedagogia das competências de Ramos (2001); e o debate sobre 

politização e despolitização no campo educacional de Avelar (2019). 

 

Foram determinadas as seguintes categorias em relação aos documentos: 
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a) Documentos oficiais referentes à política “Solução Educacional para o 

Ensino Médio” (SEEM) produzida em parceria da SEEDUC/RJ com o IAS, 

Codin e P&G, como manuais, orientações, informativos e programas:  

 

 INSTITUTO AYRTON SENNA. Resumo Executivo, Caderno 1: 

Diretrizes para a política de educação integral solução educacional 

para o ensino médio. SP: IAS, 2014. 

 INSTITUTO AYRTON SENNA, Modelo Pedagógico, Caderno 2: 

Princípios, metodologias integradoras e avaliação da aprendizagem. 

Diretrizes para a política de educação integral solução educacional 

para o ensino médio. SP: IAS, 2015. 

 INSTITUTO AYRTON SENNA, Modelo Pedagógico, Caderno 3: Núcleo 

Articulador. Diretrizes para a política de educação integral solução 

educacional para o ensino médio. SP: IAS, 2015a. 

 INSTITUTO AYRTON SENNA, Material de divulgação da Solução 
Educacional para o Ensino Médio. Inovação: A escola inovadora que 
se tornou lei e chegou à sala de aula e à vida. s/d,a. 

 INSTITUTO AYRTON SENNA, Material de divulgação da Solução 
Educacional para o Ensino Médio. Validação: Uma proposta de 
educação integral para todas as escolas. s/d, b. 

 INSTITUTO AYRTON SENNA, Material de divulgação da Solução 
Educacional para o Ensino Médio. Integração: Um currículo estruturado 
para desenvolver competências. s/d, c. 
 

b) Legislações definidoras de estratégias, matrizes curriculares e 

programas para o ensino médio integral no estado do RJ e no âmbito federal, 

conforme quadro 1. 
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Quadro 1 - Legislações referentes às políticas e matrizes curriculares no âmbito estadual e federal 
Abrangência Norma Instância Descrição 

 
Estadual Deliberação n. 

344/2014 
Conselho Estadual 
de Educação do RJ 

(CEE/RJ) 

Define a diretriz operacional para 
implantação do currículo do ensino 
médio integral na rede estadual de 

ensino. 
Estadual Resolução n. 

5172/2014 
Secretaria de Estado 
de Educação do Rio 

de Janeiro 
(SEEDUC/RJ) 

Estabelece a Diretriz para a 
implantação das matrizes 

curriculares para a educação básica 
nas Unidades escolares de Ensino 

Médio Integrado à Educação 
Profissional. 

Estadual Decreto n. 
45.368/2015  

Secretaria de Estado 
de Educação do Rio 

de Janeiro 
(SEEDUC/RJ) 

Estabelece o Programa de 
Educação Integral para as Unidades 

escolares da Seeduc/RJ para o 
Ensino Fundamental e Médio. 

Estadual Resolução n. 
5424/2016  

Secretaria de Estado 
de Educação do Rio 

de Janeiro 
(SEEDUC/RJ) 

Institui a diretriz para implantação do 
currículo para as Unidades escolares 
da Educação Básica do RJ e Institui 

os programas: Dupla Escola e o 
Solução Educacional para o Ensino 

Médio (SEEM). 
Estadual Resolução n. 

5508/2017 
Secretaria de Estado 
de Educação do Rio 

de Janeiro 
(SEEDUC/RJ) 

Implanta o Programa de Ensino 
Médio em Tempo Integral - EMTI na 
Rede Estadual de Educação do RJ. 

Federal Portaria n° 971 Governo Federal Institui o Programa Ensino Médio 
Inovador - PROEMI. 

Federal Medida 
provisória n. 

746/2016 

Governo Federal Altera a Lei n. 9.394/1996 (LDB/96) 
e a Lei n. 11.494/2007 Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 

(FUNDEB) e institui a Política de 
Fomento à Implementação de 

Escolas de Ensino Médio em Tempo 
Integral - EMTI (Reforma de Ensino 

Médio). 
Federal Portaria n. 

1.145/2016 
Ministério da 

Educação 
Normatiza a Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de 
Ensino Médio em Tempo Integral - 
EMTI (Reforma de Ensino Médio); 

 
Federal Lei n. 

13.415/2017 
Governo Federal Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de 
Ensino Médio em Tempo Integral - 
EMTI (Reforma de Ensino Médio). 

Federal Resolução n. 3, 
de 21 de 

novembro de 
2018 

Conselho Nacional 
de Educação (CNE) 

Define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) para o Ensino 

Médio. 

Fonte: Elaboração própria 
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2.3. POLÍTICAS EDUCACIONAIS, GOVERNANÇA EM REDES, ANÁLISE DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS E AS DIMENSÕES DA PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

A partir do referencial teórico utilizado, foram constatadas três dimensões de 

estudos sobre políticas educacionais, (SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 

2011; BALL, 2006; BALL e MAINARDES, 2011; CUNHA, 2011; FREITAS, 2012). A 

primeira, relativa ao desenvolvimento de modelos analíticos para interpretação das 

políticas; a segunda ligada ao exame de um grupo de questões ligadas às políticas e 

a terceira correlato a uma análise crítica de políticas específicas. 

Os autores também identificaram os pesquisadores na literatura como 

pertencentes a dois grupos: os que realizam análises das políticas educacionais com 

caráter histórico acerca do processo de formulação das políticas educacionais e os 

que pautam suas pesquisas em avaliações de políticas específicas e avaliações de 

programas. 

Os estudos do primeiro grupo orbitam entre a recuperação do histórico das 

políticas em educação no Brasil, as transformações do papel do Estado frente ao 

assunto, às formulações de políticas e suas redes de influências. Os do segundo 

grupo pautam suas investigações em políticas educacionais ou programas 

específicos. Nesse sentido, esta pesquisa esforça-se para empreender uma 

investigação que contemple a análise de uma política específica (SEEM), ao mesmo 

tempo em que procura compreender, o contexto onde ela foi produzida, os atores 

participantes e as redes de influência, assim como o papel do Estado neste cenário.  

Retomando o que foi posto, ao revisar a literatura foi definido como 

referenciais analíticos: a análise de políticas públicas de Arretche (1998) e a análise 

do ciclo de políticas e formas de governança em redes (BALL e BOWE ,1992; BALL, 

1994, 2006). Como categorias analíticas para o estudo da política elencada, 

elegeram-se as dimensões de privatização da educação básica propostas por Adrião 

(2018) e os processos de reforma empresarial da educação (FREITAS, 2012, 2018). 

Somados a estes, Peroni (2003), Peroni e Adrião (2005, 2011), Peroni e Caetano 

(2012) e Lopes (2004) e Lopes e Macedo (2011) também contribuíram para 

compreender a atuação do Estado e do terceiro setor no campo educacional, assim 

como para problematizar o protagonismo de atores do terceiro setor na definição das 

políticas curriculares no estado do RJ. 
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Segundo Arretche (1988), a análise de políticas públicas difere-se da 

avaliação da política pública, que, ao invés de se preocupar em estabelecer uma 

relação causal entre uma política e seus resultados, procura apreendê-la como um 

todo, através da reconstituição dos múltiplos elementos organizacionais da política 

estudada. A utilização dessa perspectiva de análise contribui para a pesquisa, uma 

vez que este referencial metodológico fomenta uma leitura que transcende a leitura 

linear e sequencial das políticas, colaborando na identificação de influências, 

conflitos, tensões, e demais elementos encontrados nos processos de construção 

dos sentidos e significados (SOUZA, 2003; 2006). 

Para os fins desta pesquisa, também foi considerado como categoria de 

análise o termo cunhado por Adrião (2018), privatização da educação básica. Avalia-

se, como a autora, que a utilização deste termo parte do pressuposto que a 

definição das agendas e das políticas educacionais pelo setor privado ou terceiro 

setor configuram-se como processos decisórios, que acabam por subordinar a 

educação pública obrigatória “aos interesses de corporações ou de organizações a 

estas associadas” (ADRIÃO, 2018, p. 21). Frente ao exposto, considera-se 

importante ilustrar o quadro analítico, pensado por Adrião (2018), sobre as formas e 

dimensões de privatização da educação básica a partir do mapeamento da literatura 

entre 1990 e 2014, para posteriormente confrontar as ações do IAS frente a SEEM a 

partir destas concepções.  
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Quadro 2 - Matriz das dimensões e formas recentes da privatização da Educação Básica a 
partir do mapeamento da literatura (1990-2014)  

 

Fonte: Adrião (2018, p. 11). 

 

A categoria de abordagem do ciclo de políticas (ACP) de Bowe e Ball (1992) 

configura-se em um marco para os estudos de dimensão curricular. Pensar na 

produção dos currículos, levando em consideração os contextos que os autores 

categorizam como de influência, produção de texto e de prática trouxe uma 

perspectiva nova para o campo das políticas educacionais (MAINARDES; SANTOS 

e TELLO, 2011).  

Conforme Ball (2012, p. 23), o que se presencia na última década, no mundo 

e também no Brasil, é “o papel cada vez maior das empresas, dos empreendimentos 

sociais e da filantropia na prestação de serviços de educação e de políticas 

educacionais, assim como o surgimento de novas formas de governança em rede”. 

Ball (2012) analisa a potencialidade deste conceito de rede tanto do ponto de 

vista metodológico quanto teórico para realizar o estudo das políticas educacionais 

no mundo globalizado. As redes são tratadas por Ball (2012, p. 29) como 

comunidades políticas articuladas em torno de problemas sociais e suas soluções. 

Tais redes representam um conjunto de mudanças reais nas formas de governança 

da educação, nacional e global.  

Também denominada de governança em rede, o conceito refere-se ao 

tratamento de problemas de políticas públicas aparentemente intratáveis por meio 
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de respostas gerenciais, organizacionais e empresariais, com ênfase na parceria, na 

colaboração e no trabalho em rede. Como demonstram as redes com as quais Ball 

(2012) sustenta sua argumentação, vivemos, hoje, uma reterritorialização das 

políticas, na qual as fronteiras entre público, privado, filantrópico, não governamental 

vão sendo constantemente deslocadas e redefinidas.  

No campo acadêmico, a partir dessa visão de pesquisa educacional superou-

se a ideia de que as políticas eram simplesmente implementadas, isto é, formuladas 

por agentes específicos e aplicada nas redes/escolas. Com isso, as pesquisas sobre 

as políticas públicas de educação perderam o caráter estritamente avaliativo.  

No princípio de sua formulação, a abordagem do ciclo de políticas tinha uma 

perspectiva pós-estruturalista. Ao longo dos anos, Ball (1994, 2004, 2011, 2012) 

incorporou a essa perspectiva a ampliação de temas e referenciais, adotando um 

prisma “ontologicamente flexível e epistemologicamente plural” (MAINARDES; 

SANTOS e TELLO, 2011, p. 151). A ACP então se coloca como uma estrutura 

conceitual e metodológica que permite a investigação da trajetória de políticas de 

forma mais sistêmica (LOPES e MACEDO, 2011, p. 253). 

Esse referencial oferece uma forma estruturada de analisar os múltiplos 

processos que envolvem a produção de uma política, possibilitando uma apuração 

das concepções ideológicas que as informam. A ACP proporciona investigar, 

portanto, os contextos de influência, da produção de texto e o contexto da prática, 

assim como os contextos efeito ou resultados e o contexto da estratégia – que foram 

incorporados posteriormente na metodologia. 

A escolha e utilização das metodologias e referenciais analíticos elencados 

circunscrevem-se na investigação da política curricular da “Solução Educacional 

para o Ensino Médio” (SEEM) vigente no Programa de Ensino Médio Integral da 

rede estadual de ensino. Por se tratar do resultado de uma parceria entre o poder 

público, terceiro setor e a iniciativa privada (SEEDUC/RJ, IAS, CODIN e P&G), fez-

se necessário o debate a seguir.  
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: O PAPEL DO 

ESTADO 

 

Pelo já exposto, para atender à demanda de compreender o processo de 

forma macro e micro, é interessante para essa pesquisa problematizar a atuação do 

Estado e do chamado terceiro setor frente às políticas públicas educacionais. 

Neste trabalho, se entende o Estado a partir de Höfling (2001): "o conjunto de 

instituições permanentes - como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras que 

não formam um bloco monolítico necessariamente - que possibilitam a ação do 

governo" (HÖFLING, 2001, p. 31). Segundo uma concepção crítica, e concordando 

com a autora, a pesquisa entende que a administração pública deve ter como 

finalidade responder os anseios e necessidades da sociedade em sua totalidade, e 

não apenas atender aos interesses de grupos possuidores do poder econômico. O 

Estado, segundo essa formulação, deve promover ações universalizantes, que 

possam oportunizar a incorporação de conquistas sociais pelos grupos e setores 

desfavorecidos, visando à reversão do desequilíbrio social. 

Nesse sentido, a leitura do conceito de política pública tida neste texto é 

ligada à concepção de política de Ball e Bowe (1992), que a compreende a partir de 

sua inserção em diversos contextos, como fora anteriormente mencionado. Assim 

sendo, as políticas públicas devem ser localizadas a partir de questões referentes às 

redefinições do papel do Estado em um nível macro, abordando as estratégias de 

reestruturação produtiva que o capitalismo utiliza, desde o século passado, para 

superar sua crise estrutural, como o neoliberalismo e a Terceira Via, como coloca 

Mészàros (2002) e Harvey (1989, 2008). Esses processos de redefinições atingem 

diretamente a forma de operação do Estado a partir de sua concepção como 

principal organizador da ordem social, atuando como um meta campo (BOURDIEU, 

2014), que será abordado mais a frente.  

No campo educacional, os acordos internacionais dos quais o Brasil foi 

signatário foram marcos para a entrada dos processos de neoliberalização no país 

(SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2011). O Consenso de Washington, em 

1989 nos EUA e a Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990 

(Jomtien, Tailândia) foram essenciais para o desenvolvimento destes a partir do 

financiamento do Banco Mundial, atrelados à adoção de medidas políticas e ajustes 

fiscais orientados pela lógica neoliberal (TOMMASI, WARDE e HADDAD, 1996). 
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No Brasil, pode-se observar este fenômeno se fortaleceu a partir do advento 

da chamada Reforma do Aparelho do Estado11 de Bresser Pereira em 1995, durante 

o governo Fernando Henrique Cardoso que: 

 

(...) deve ser entendida, dentro do contexto da redefinição do papel 
do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo 
desenvolvimento econômico e social e passa a fortalecer-se como 
promotor e regulador desse desenvolvimento (BRASIL, 1995, p. 14). 

 

O movimento de centralização e de descentralização das políticas 

educacionais, onde é descentralizado o financiamento e centralizado o controle, é 

parte da proposta de redefinição do papel do Estado, segundo a Reforma do 

Aparelho do Estado (PERONI, 2000, p. 12).  

Sendo assim, sob o neoliberalismo, os Estados modificam suas atuações em 

relação às políticas sociais, uma vez que são consideradas como improdutivas pela 

lógica de mercado. Advoga-se, portanto, que a formulação, planejamento e a 

execução das políticas sociais devem ser de responsabilidade da sociedade civil, via 

privatização das empresas públicas. Para a Terceira Via, essa responsabilidade 

recairia para o público não estatal, sem fins lucrativos, entendido como Terceiro 

Setor (PERONI, 2003). Falar sobre Terceiro Setor implica na existência de dois 

outros setores, sendo estes: o Estado e Mercado.  

Este conceito de terceiro setor liga-se ao postulado por Fernandes (1994, p. 

127) que o entende como “um conjunto de iniciativas particulares com sentido 

público”. Também considerado como público não estatal, segundo Peroni et al 

(2009a), o terceiro setor desenvolveu-se em um contexto de crise do Estado de 

Providência, cooptando parte do poder político e econômico do Estado e assumindo 

parte de suas responsabilidades, especialmente no que diz respeito às políticas 

sociais de promoção de bem estar social.  

Nesse sentido, esta investigação partilha da mesma definição de Terceira Via 

apresentada por Peroni et al (2009a, p. 17): 

 

(...) entendida como uma corrente da atual social democracia, que se 
pretende como alternativa ao neoliberalismo e a antiga social 
democracia. A Terceira Via partilha do mesmo diagnóstico de crise 

                                                             
11 Para aprofundamento neste debate, ver Peroni et al (2009a e 2009b). 
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que o neoliberalismo, de que o Estado gastou muito com políticas 
sociais e gerou a crise fiscal. 

 

Enquanto o neoliberalismo recomenda o Estado mínimo, a Terceira Via 

propõe reformar o Estado e encaminhar suas atribuições em relação às políticas 

sociais para a sociedade civil sem fins lucrativos (terceiro setor), entretanto ambos 

têm como finalidade a racionalização de recursos, a diminuição do papel das 

instituições públicas e dos gastos com políticas sociais.  

 

A Terceira Via, portanto, não rompe com este diagnóstico, ela propõe 
repassar para a sociedade civil as políticas sociais executadas pelo 
Estado que historicamente foram conquistas da sociedade civil 
organizada em sindicatos e movimentos sociais (PERONI, 2007, p. 
13). 

 

Segundo Santos (2016) esta concepção não passa de uma falácia para 

justificar a regulação do Estado pelo mercado. Dentre outros fatores, o que 

realmente está em jogo é o temor sobre a inadimplência dos Estados-Nação com as 

dívidas externas junto aos fundos de investimento internacionais. Não é a toa que os 

relatórios encomendados aos organismos internacionais multilaterais sobre áreas 

sociais fornecem sempre o mesmo veredito para os países que têm um montante 

considerável de rolagem de dívida (incluindo o Brasil): gastam muito e gastam mal.  

Na análise do relatório encomendado pelo governo brasileiro ao Banco 

Mundial intitulado: “Um ajuste justo - propostas para aumentar eficiência e equidade 

do gasto público no Brasil” (BANCO MUNDIAL, 2017), encontra-se o capítulo 

“Gastar mais ou melhor? Eficiência e Equidade da Educação Pública”. Nele percebe-

se de forma clara a estratégia de desresponsabilização do Estado e transferência da 

responsabilidade políticas sociais para o terceiro setor. 

Uma questão problemática levantada a partir da literatura sobre a forma de 

atuação da Terceira Via é que a mesma dirige o foco para a relação do público com 

o privado na perspectiva da inclusão, oferecendo respostas da sociedade civil frente 

às políticas sociais onde se vê a predominância de valores como trabalho voluntário 

e solidariedade para o tratamento dessas. Entretanto, se pauta em uma visão do 

campo econômico e social, em que “não há lugar para antagonismos, 

enfrentamentos de interesses e nem luta de classes”. (PERONI et al, 2009a, p. 26). 



41 

Segundo a lógica neoliberal, portanto, as políticas sociais são consideradas 

um “saque à propriedade privada, pois são formas de distribuição de renda, além de 

também atrapalhar o livre andamento do mercado, pois os impostos oneram a 

produção” (PERONI et al, 2009a, p. 18). 

O mercado, dessa forma, deve sanar os erros do Estado e incorporar a sua 

lógica, prezando por valores como a eficiência e a produtividade (PERONI, 2003). 

Portanto, segundo Peroni et al (2009a, p. 18): 

 

(...) a Terceira Via pretende reformar o Estado, que passa a ser o 
coordenador e avaliador das políticas, mas não mais o principal 
executor. Assim, o Terceiro Setor é a estratégia da Terceira Via para 
a execução das políticas sociais. A parceria entre o público e o 
privado acaba sendo “a política” pública. 

 

Deste modo, via privatização e desregulamentação, o mercado atua 

enfraquecendo o Estado, diminuindo-o para as políticas sociais e aumentando-o 

para o capital, como nos diz Peroni (2003). Antunes (1999) localiza historicamente 

esse processo e coloca que a crise do Estado não é a causa, mas consequência 

nesse processo:  

 

Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de 
reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de 
dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do 
Neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação 
dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal, 
da qual a era Thatcher-Reagan foi expressão mais forte; a isso se 
seguiu também um intenso processo de reestruturação da produção 
e o trabalho, com vistas a dotar do instrumental necessário para 
tentar repor patamares de expansão anteriores (ANTUNES, 1999, 
p.31). 

 

Na linha do que fora apresentado anteriormente utilizando Peroni (2000, 

2003), o Estado sob a lógica da Terceira Via, deve transferir suas responsabilidades 

para o público não-estatal, sem fins lucrativos (PERONI e CAETANO, 2012; 

PERONI e SILVA, 2013; PERONI et al 2009b), Entretanto, esse público não estatal 

deve atender aos princípios da sociedade civil modernizada, pautada em valores 

liberalizantes e meritocráticos como o empreendedorismo. Nesse sentido, pela 

concepção da Terceira Via, a sociedade civil pode assumir a responsabilidade das 

políticas sociais do Estado desde que compartilhe desses valores. 
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Segundo Giddens (2001, p. 26):  

 

O empreendedorismo civil (...) é necessário para que os grupos 
cívicos produzam estratégias criativas e enérgicas para ajudar na lida 
com problemas sociais. O governo pode oferecer apoio financeiro ou 
proporcionar outros recursos a tais iniciativas. 

 

O neoliberalismo entende a educação a partir de uma lógica de livre mercado, 

onde a concorrência seria capaz de impulsionar o avanço social, diminuindo a 

ineficiência. Nessa concepção se assenta a ideia de um Estado ineficiente para 

promover e gerir um sistema educacional eficiente, necessitando assim da 

intervenção do mercado e do controle empresarial (FREITAS, 2018). O modelo dos 

vouchers exemplifica esse movimento.  

Bourdieu (2014) também realiza um importante debate que interessa ao tema 

da pesquisa em relação ao Estado. O sociólogo francês coloca o poder simbólico do 

Estado como uma dimensão essencial para sua constituição. A partir do 

reconhecimento do Estado como detentor do monopólio legítimo da força, segundo 

interpretação clássica de Max Weber, Bourdieu incorpora a dimensão da violência 

simbólica nesta concepção.  

Ao Estado, segundo Bourdieu (2014) cabe o poder de organização da vida 

social a partir da imposição de consensos sobre o sentido do mundo e de estruturas 

cognitivas. Assim, torna-se uma instância, entendido como uma crença, ou ilusão 

bem fundamentada que opera como produtor de princípios de representação 

legítima do mundo social, como um metacampo atuante nos mais diversos campos 

(político, econômico, social, educacional), sendo assim capaz de “condicionar o 

funcionamento dos demais campos e intervir na definição da posição que cada um 

deles mantém em relação aos demais” (BEZERRA, 2015, p. 488).  

Em relação à democracia, o neoliberalismo e a Terceira Via tendem a 

enfraquecer e esvaziar parte do poder dos cidadãos, uma vez que em sociedades 

democráticas eles detêm o poder decisório sobre bens e sistemas coletivos, e em 

uma social democracia, os cidadãos tendem a aprovar medidas de distribuição de 

renda e equidade, gerando conflitos com os detentores do capital. Quando as 

politicas públicas não são formuladas pelo setor público, os cidadãos ficam sem 

ciência e gerência sobre as políticas.  
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Nesta pesquisa se entende que cabe ao Estado a responsabilidade da 

promoção das políticas sociais, portanto considera-se problemático o deslizamento 

desta para a sociedade civil, pois os cidadãos não são incluídos nos processos de 

decisão. Além disso, a Terceira Via se utiliza do campo simbólico, através da 

disseminação de ideais liberalizantes, além de aproveitar-se do senso comum de 

que o terceiro setor advoga pela filantropia e pela solidariedade.  

No campo educacional, o empresariado brasileiro cria instituições utilizando 

pautas com importantes valores sociais, embora tenha como finalidade a 

transferência do dinheiro e do poder público para o setor privado, assim como a 

garantia do direcionamento ideológico da formação das gerações futuras.  

Esta concepção também serve aos interesses desta pesquisa, quando visa 

compreender a participação e o papel de uma organização do terceiro setor (IAS) no 

referido campo. Através da pesquisa, podemos inferir que o protagonismo do 

Instituto Ayrton Senna como produtor da política educacional para o ensino médio 

integral no estado do RJ se insere no campo da Terceira Via, onde a democracia é 

vista como um instrumento favorável para o processo de retirada do Estado das 

responsabilidades na garantia de políticas públicas educacionais12. 

Deste modo, torna-se necessário investigar quais concepções informam os 

textos que figuram as políticas educacionais elaboradas neste cenário e a que 

interesses eles servem.  

 

.  

                                                             
12 O trabalho de Peroni et al (2009b) investiga de forma abrangente as parcerias do Instituto Ayrton 
Senna com o sistema público de ensino brasileiro, assim como também o de Peroni e Adrião (2011). 
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4. EDUCAÇÃO INTEGRAL E ENSINO MÉDIO 

 

Para este capítulo, a revisão da literatura se deu pautada nos seguintes 

temas: ensino médio, educação integral, políticas educacionais, políticas 

curriculares. Serão tidas como base as reflexões trazidas por Apple (1995); Ball 

(1994, 2004, 2006, 2011, 2012), Cavaliere (2007); Cavaliere e Coelho (2002); 

Coelho (2009); Saviani (2003 2008); Freitas (2012, 2018); Frigotto, Ciavatta, Ramos 

e Gomes (2010); Macedo e Ranniery (2018); Mainardes (2006); Shiroma, Moraes e 

Evangelista (2011); Adrião (2011, 2015, 2017, 2018); Peroni e Adrião (2007, 2011); 

Moehlecke (2018); Menezes, (2001); Morgan (2015); Najjar e Morgan (2015); Najjar, 

Morgan e Silva (2017); Mocarzel, Rojas e Pimenta (2018), Araújo e Najjar (2017). 

 

4.1. EDUCAÇÃO INTEGRAL: POLISSEMIA DE UM CONCEITO 

 

A intenção desta seção é apresentar um panorama acerca de diferentes 

concepções de educação integral que, desde o século XIX, impactaram a educação 

brasileira, informando a formulação de importantes políticas educacionais. Segundo 

a literatura (CAVALIERE e COELHO, 2002), além de um conceito polissêmico, a 

educação integral configura-se como um campo em permanente disputa, que se 

relaciona com concepções e matrizes político-filosóficas distintas, ideologicamente 

(NAJJAR, MORGAN e SILVA, 2017, p. 66). 

Dito de outra forma, o “(...) o conceito é abrangente e, dependendo do 

contexto em que é usado, revela as disputas que essas concepções e práticas 

comportam” (CAVALIERE e COELHO, 2002, p. 19), como a pesquisadora Coelho 

(2009, p. 3) assinala: 

 

Com a educação não é diferente: de acordo com a forma como vêem 
e entendem o mundo, conservadores, liberais e socialistas (re) 
apresentam concepções de educação cujas características – 
diversas em sua(s) natureza(s) – engendram práticas também 
diversas. Visto sob a perspectiva da dinâmica em que se inserem as 
sociedades complexas, há pontos em que elas convergem e há 
pontos – a grande maioria – em que divergem. Mas, 
fundamentalmente, são as divergências que as individualizam e 
fomentam os grandes embates ideológicos.  
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Neste trabalho, são enfocadas as matrizes sócio históricas: socialista,  liberal 

e conservadora. De matriz socialista, a educação politécnica, ganhou força no Brasil, 

a partir da década de 1980, suscitando diversas discussões a seu respeito e 

culminando na criação de algumas escolas inspiradas nessa matriz (SAVIANI, 

2003). O conceito de educação politécnica tem raízes no pensamento de Karl Marx, 

no século XIX, e tem o trabalho como princípio transformador-educativo. Apesar do 

sociólogo alemão não ter se debruçado sobre a educação de forma sistematizada, 

podemos inferir através de suas obras seu posicionamento a respeito do tema.  

No texto “Instruções aos Delegados do Conselho Central Provisório da 

Associação Internacional Dos Trabalhadores” de 1868 (MARX; ENGELS, 1983), os 

autores afirmam a importância deste tipo de educação contemplar três eixos: o 

intelectual, o corporal e o tecnológico. O objetivo é promover intelectualmente a 

classe operária, elevando-a ao mesmo nível da classe burguesa, superando assim a 

alienação e a divisão social de classes. A partir disso, surge o conceito de formação 

omnilateral que tem como foco a formação integral do indivíduo, tendo em vista a 

superação de sua posição de dominado, tendo como finalidade sua libertação. 

Segundo Morgan (2015, p. 53): 

 

Com o objetivo de favorecer a construção do homem que subverteria 
a ordem capitalista e contribuiria para a ruína da divisão social em 
classes, a educação politécnica previa o ensino intelectual, que 
compreende o ensino de línguas e da literatura e das ciências; a 
educação corporal, que busca o desenvolvimento físico; e a 
educação tecnológica. Desta maneira, abarcando diversos aspectos 
do ser humano em desenvolvimento, a ideia de omnilateralidade se 
aproxima de uma educação que atualmente intitular-se-ia integral.  

 

Pautada em ideais libertários-emancipatórios, como igualdade, liberdade e 

autonomia, a concepção anarquista, que configura-se a partir da matriz socialista, 

remonta ao século XIX e também vale ser mencionada no âmbito da educação 

integral. Esta concepção ressalta a importância da experiência educativa, de 

expressões artísticas e da instrução profissional de caráter político-emancipador, 

reforçando o papel da coletividade.  

Segundo Bakunin (1989), a sociedade marcada pela divisão de classes 

reverbera na estruturação de uma escola com caráter dualista, onde a elite burguesa 

detém o monopólio da produção intelectual e dos princípios racionais de 

organização. Aos não burgueses, dessa maneira, resta uma educação pautada no 
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trabalho laboral e no conhecimento técnico para executá-lo. A educação integral, 

para os anarquistas, deveria então superar esse modelo dual, unindo a formação 

para razão e para o trabalho, através da pedagogia libertária. Nesse aspecto: 

 

Criticava-se a falta de acesso dos trabalhadores à educação e os 
métodos tradicionais de ensino, defendendo-se a instituição da 
escola primária pública e laica para todos e uma educação do 
homem completo, radicada na formação integral, abrangendo as 
dimensões físicas, intelectuais e morais dos indivíduos (COELHO, 
2009, p. 31). 
 

 A educação integral para os anarquistas pode ser dividida em duas fases 

distintas, a primeira refere-se aos nossos anos iniciais do ensino fundamental e, a 

segunda, aos anos finais. Para esta concepção é vital a compreensão dos 

processos de cognição da criança, ou seja, como ela aprende e fixa as primeiras 

impressões conhecimentos. O foco deve ser o trabalho com os sentidos e as 

sensibilidades, estimulando a curiosidade infantil (COELHO, 2009).  

A instrução profissional e a saúde física dos alunos também são priorizadas 

para a educação integral nos moldes anarquistas. De cunho político emancipador, 

ela tem como objetivo final a formação completa do homem. Nesse entendimento, 

esta concepção enxerga a educação integral como processo de formação humana 

que articula o aspecto intelectual (apropriação do patrimônio cultural produzido); o 

aspecto físico (cooperação e socialização, desenvolvimento capacidades de motoras 

e entendimento do universo produtivo); e o moral (a concepção de mundo a partir 

dos moldes anarquistas) (MORGAN, 2015, p. 52).  

De matriz conservadora, a concepção integralista de educação integral 

pautava-se pela defesa de ideais cívicos (espiritualidade, nacionalismo cívico e 

disciplina) e apresentava um caráter político conservador/autoritário, de inspiração 

fascista. O Brasil teve na figura de Plínio Salgado13, na década de 1930, um de seus 

maiores difusores. Baseado na tríade pátria, deus e família, essa concepção se 

distancia muito do ideal de educação integral socialmente referenciada e 

emancipatória que consideramos ser um importante norte em uma sociedade 

democrática (DOURADO e OLIVEIRA, 2009, p. 203).  

A matriz liberal de educação integral está relacionada à expansão do modelo 

de produção capitalista e do racionalismo científico, ao mesmo tempo em que está 

                                                             
13 Plínio Salgado foi um importante líder do movimento integralista brasileiro. 
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calcada na ampliação da ideia de democratização do acesso e da permanência do 

ensino. Ela entende que é preciso a construção de um ideal de educação onde 

prevaleça o desenvolvimento pleno e individual do estudante.  

Segundo a concepção liberal, uma educação nesses moldes possibilitaria às 

classes populares ascender econômica e socialmente, formando uma classe 

consumidora que poderia movimentar a economia, por isso a importância do cunho 

laico e obrigatório da educação neste contexto, conforme abordado por Morgan 

(2015), Coelho (2009), Cavaliere e Coelho (2002). Na história da educação 

brasileira, pode-se observar no movimento escolanovista dos anos 1920 e 1930 

essa orientação liberal (CAVALIERE, 2007; MOEHLECKE, 2018). 

 

Já dentro de uma orientação liberal igualitarista temos nos anos 20 e 
30 o movimento escolanovista, articulado em torno da defesa de uma 
educação escolar pública, laica, obrigatória e de qualidade, como um 
direito de todos. A educação assumia ainda um papel estratégico 
dentro desse movimento renovador, onde é marcante a presença e 
influência, dentre outros, do pensamento educacional de Anísio 
Teixeira, particularmente no que se refere à ideia de educação 
integral. A ampliação das funções da escola era um dos pilares de 
suas reflexões acerca da educação, bem como a defesa do aumento 
da jornada escolar discente nos distintos níveis de ensino 
(CAVALIERE, 2010). Para Anísio Teixeira, a educação escolar 
deveria ser concebida para além da mera instrução, devendo 
alcançar áreas mais amplas da cultura, da socialização primária, da 
preparação para o trabalho e para a cidadania (MOEHLECKE, 2018, 
p. 6). 

 

No Brasil, o termo tempo integral está definido em lei, já educação integral 

não possui definição em legislações de forma única. Pode-se entender que, no 

entanto, existem indícios de uma concepção nacional de educação integral que 

remonta a Constituição de 1988, onde se lê no art. 205:  

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 

Sobre tempo integral na educação, a LDB n. 9.394/96, em seu art. 34º (...) § 

2º afirma: “O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo 

integral, a critério dos sistemas de ensino”; e no art. 87º, inciso 5º é colocado que 

“serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares 
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públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo 

integral”. 

Algumas tendências caracterizam a educação integral na 

contemporaneidade, como os binômios educação/proteção, educação 

integral/currículo integrado e educação integral/tempo escolar (COELHO, 2009). 

Neste trabalho, enfoca-se o segundo e o terceiro binômio, ao abordar a indicação de 

organização curricular do programa de educação integral do estado do RJ e a 

relação da educação integral com a jornada ampliada. 

 

4.2. EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL: EXPERIÊNCIAS 

BRASILEIRAS E A RELEVÂNCIA DOS PROGRAMAS INDUTORES E O EMI-RJ  

 

Nesta seção, o estudo busca resgatar algumas importantes experiências de 

educação integral no Brasil, tanto em nível federal, como estadual. Para tanto, na 

análise documental, utilizamos como fontes leis, decretos, portarias e resoluções 

relativas às políticas educacionais de ensino médio integral, além de documentos 

oficiais, como manuais, orientações e programas.  

Uma das experiências pioneiras neste campo, foi a implantação das Escola-

Parque de Salvador, idealizadas por Anísio Teixeira (1900-1971). O educador 

baiano, um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, foi 

responsável pela criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), em 

Salvador, nos anos de 1950. 

Esta escola, considerada o primeiro modelo de educação integral brasileiro, 

era dividida entre escolas-classe e as escolas-parque. O objetivo era oferecer uma 

Educação Integral, que garantisse maior socialização às crianças, além de 

preparação para o mundo do trabalho com foco sobre cidadania e cultura 

colaborativa. Desde então, identificam-se várias tentativas de implantação de 

escolas de educação integral, em tempo integral no Brasil (COELHO, 2009). 

O debate entre educação integral e educação em tempo integral é extenso 

(CAVALIERE, 2007; COELHO, 2009; PARO, 2009). Embora eles possam se 

complementar, esses conceitos têm significados bastante distintos. Enquanto a 

educação integral está diretamente ligada a um conceito de formação integral do 

sujeito, podendo esta ser ou não ministradas em tempo integral, a educação em 
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tempo integral está frontalmente associada à ampliação do tempo/jornada escolar, e 

não necessariamente à formação integral dos estudantes.  

O Rio de Janeiro foi um celeiro de experiências para a educação integral em 

tempo integral no Brasil. Na história recente da educação, destaca-se a proposta 

elaborada pelo antropólogo Darcy Ribeiro de implantação dos Centros de Educação 

Pública (CIEP), inspirada na obra de Anísio Teixeira e viabilizada nos dois governos 

de Leonel de Moura Brizola14. 

Os CIEP foram planejados para o desenvolvimento de uma proposta 

pedagógica de educação integral onde ofereciam além de educação, atividades 

desportivas, assistência médica, alimentação e atividades culturais variadas. A ideia 

de Darcy era oferecer educação de qualidade, proporcionando a elevação cultural 

dos filhos da classe trabalhadora. De acordo com Araujo (2013, p.119), a “meta 

prioritária do novo governo era o resgate da educação pública para as camadas 

populares apresentado nos documentos e discursos como proposta central da 

agenda governamental”.  

Dotado de um projeto arquitetônico próprio de Oscar Niemeyer, os CIEP eram 

construídos a partir peças de concreto pré-moldadas. O objetivo era baratear o 

processo de construção e agilizar a implantação de 500 unidades, distribuídas pelo 

estado do Rio de Janeiro. Os Centros de Educação Pública de Darcy Ribeiro 

tornaram-se prédios emblemáticos na paisagem do Rio de Janeiro, suscitando 

críticas e elogios da sociedade. Assinala-se que, tendo em vista o ‘zig zag’ da 

politica educacional (CUNHA, 2011), os CIEP passaram por um processo de 

destruição física e desmonte de seu projeto pedagógico nos governos seguintes. 

Em relação às políticas de fomento a educação integral, destaca-se o 

Programa Mais Educação (PME)15. Estabelecido pela Portaria n. 17/2007, e 

regulamentado pelo Decreto n. 7.083/2010, o PME consistiu em um grande indutor 

de ampliação da jornada escolar e da organização curricular, na perspectiva da 

educação integral e (re)colocou o tema na pauta da agenda educacional brasileira. 

Apesar de seu foco ter sido o ensino fundamental, as escolas estaduais na 

fase de implantação do programa ainda abarcavam as duas etapas da educação 

                                                             
14 A saber, 1983-1987 e 1991-1994. 
15Apesar do PME não ter contemplado o ensino médio, crê-se necessário mencioná-lo, pois o 
programa se constituiu como um grande indutor ao debate à respeito da educação integral no Brasil. 
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básica (fundamental e médio). Dessa forma, o PME pode ser considerado de 

relevância para esta pesquisa. 

O PME foi objeto de estudo por parte de diversos pesquisadores, dentre eles, 

Najjar, Silva e Morgan (2017) que buscaram analisar a percepção dos professores 

da rede municipal de São João de Meriti acerca do referido programa. Para 

Zucchetti (2013) apud Moll (2012, p. 67): 

 

Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 
1996), preveja a ampliação do período de permanência na escola a 
critério dos sistemas de ensino, é efetivamente no ano de 2006 
através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e, em 2007, 
com o Plano de Desenvolvimento da Educação que é criado o 
Programa Mais Educação, através da Portaria Normativa 
Interministerial n. 17, de 24 de abril de 2007, regulamentado, 
posteriormente, pelo Decreto n. 7.083 de 27 de janeiro de 2010, que 
se criam as condições para uma educação ampliada. 
 

Outro marco importante para a oferta da modalidade, foi o Plano Nacional de 

Educação (PNE), promulgado através da Lei n. 13.005 de 2014 que, em sua meta 6 

estabelece prazo para que os sistemas de ensino ofereçam:  

 

(...) educação em tempo integral em, no mínimo, cinquenta por cento 
das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, vinte e cinco 
por cento dos(as) alunos(as) da educação básica (BRASIL, 2014, p. 
99). 

 

Na meta 6, são elencadas 9 estratégias para oferta da educação integral. Em 

específico, ganham destaque para os fins desta investigação, as estratégias 6.1, 

referente a ampliação do tempo e a meta 6.5, que fala das parcerias com entidades 

privadas.  

A estratégia 6.1 trata da ampliação da jornada escolar (BRASIL, 2014, p. 99), 

estabelecendo que os sistemas de ensino devem:  

 

(...) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica 
pública em tempo integral, por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais 
e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos(as) 
alunos(as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual 
ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a 
ampliação progressiva da jornada de professores em uma única 
escola. 
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Já a estratégia 6.5 trata das parcerias com entidades privadas, determinando 

que os entes federados podem estimular:  

 

(...) a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de 
alunos matriculados nas escolas da rede pública de Educação 
Básica por parte das entidades privadas de serviço social vinculadas 
ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com a 
rede pública de ensino. 

 

Destaca-se que, no texto do Plano, a parceria com o setor privado é 

considerada como estratégia para o cumprimento da meta, contribuindo para uma 

possível desresponsabilizar o poder público.  

Conforme já mencionado, para analisar como o estado do RJ se apropriou 

das discussões sobre educação integral, considerando as diversas vertentes e 

experiências, foram levantadas fontes documentais que explicitam a política 

educacional proposta pela SEEDUC/RJ para o ensino médio integral. Reitera-se 

que, para tanto, é focalizado o período de 2014-2017. 

A literatura consultada (SHIROMA, 2011; OZGA, 2000; ARAÚJO, 2013; 

CURY, 1998; KUENZER, 2006) aponta o acesso e a permanência dos estudantes a 

esta etapa como os maiores problemas. Outros fatores levantados são: a falta de 

uma identidade da etapa, assim como o fraco desempenho dos alunos nos exames 

de larga escala como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e 

baixa “qualidade” 16. 

Segundo os dados do Censo Escolar (2017), a taxas percentuais de 

abandono desta etapa na rede estadual pública do RJ, somadas as três séries, 

ficam em 14,2% (INEP, 2018). Já as taxas de abandono dos 9 (nove) anos do 

ensino fundamental somadas ficam em 15,6%, o que permite concluir que as taxas 

de abandono na etapa do ensino médio são mais preocupantes do que as do ensino 

fundamental, conforme apresentado por Araújo e Najjar (2017). De acordo com 

pesquisa do INEP (2018), o maior índice de abandono se dá na primeira série do 

ensino médio, como se pode observar pelo gráfico 1:  

 

                                                             
16 O termo “qualidade” associado à educação é bastante polissêmico. Qualidade nesse sentido, 
sempre depende de quais interesses e interlocutores estão envolvidos no desenvolvimento da 
proposta. 
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Gráfico 1: Ensino Médio RJ – Taxa de Abandono  

 
Fonte: Autora, a partir dos dados do Censo Escolar 2017 (INEP, 2018) 

  

A respeito da identidade do ensino médio, a literatura destaca que a 

dualidade entre ensino propedêutico e ensino profissionalizante consiste em uma 

das principais características desta etapa, muitas vezes encarada como uma fase a 

cumprir para se chegar ao ensino superior, ou como fase para se aprender um 

ofício. Concordamos com Krawczyk (2011) na seguinte análise: 

 

As deficiências atuais do ensino médio no país são expressões da 
presença tardia de um projeto de democratização da educação 
pública no Brasil ainda inacabado, que sofre os abalos das 
mudanças ocorridas na segunda metade do século XX, que 
transformaram significativamente a ordem social, econômica e 
cultural, com importantes consequências para toda a educação 
pública. (KRAWCZYK, 2011, p. 754) 
 

Falando do acesso da população ao ensino médio, a Lei n. 12.061/2009 que 

modifica o artigo 4º da LDB (Lei n. 9.394/1996) e buscou garantir sua 

universalização. Posteriormente, a Lei n. 12.796/2013, modifica novamente a 

LDB/1996 em seu artigo 4o. A citada Lei estabelece "a educação básica obrigatória e 

gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte 

forma: a) pré-escola;  b) ensino fundamental; c) ensino médio;” (BRASIL, 2013, 
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grifos meus). Ao instituí-la, a legislação aponta para sua universalização e 

caracteriza essa etapa como direito público subjetivo17 no artigo 5º: 

 

O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação 
comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 
legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder 
público para exigi-lo (BRASIL, 2013).  
 

O reconhecimento da importância do ensino médio reacendeu o interesse 

sobre esta etapa escolar. Os debates passaram a orbitar em torno da necessidade 

de modernização e de sua renovação curricular e da necessidade do enfrentamento 

de seus problemas historicamente acumulados, tais como acesso, permanência e 

identidade. Neste contexto, ganha espaço na agenda pública a discussão sobre o 

ensino médio em tempo integral como estratégia para torná-lo atrativo para os 

jovens.  

 

4.3. POLÍTICAS CURRICULARES E A PEDAGOGIA DAS COMPETÊNCIAS 

 

No que tange às políticas educacionais, o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro desde o Programa Mais Educação em 2007, vinha preconizando a educação 

em tempo integral de forma cada vez mais expressiva. É neste cenário que o 

Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI), constituído pela Portaria do MEC n. 

971/2009, se configura como uma importante política pública de fomento à educação 

integral para a última etapa da educação básica18.  

Com a assinatura do ministro da educação, Fernando Haddad, o PROEMI 

incentivava a construção de currículos flexíveis e dinâmicos e tinha: 

 

(...) ênfase nos projetos pedagógicos que promovam a educação 
científica e humanística, a valorização da leitura, da cultura, o 
aprimoramento da relação teoria e prática, da utilização de novas 
tecnologias e o desenvolvimento de metodologias criativas e 
emancipadoras (BRASIL, 2009) 

 
                                                             
17 Conforme postulado anteriormente pela Constituição Federal de 1988 no artigo 208 no 1o 
parágrafo: “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo” (BRASIL, 1988). 
18 Sobre o fomento ao tempo integral nas escolas, assinala-se que a inclusão do ensino médio no 
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Lei n. 11.494/07).  
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Segundo a literatura, (CORTI, 2019; SHIROMA, 2011; OZGA, 2000; 

ARAÚJO, 2013; CURY, 1998) o primeiro governo petista, a partir de 2003, retomou 

duas questões estruturais para o ensino médio: a articulação com o ensino 

profissionalizante e a inclusão do ensino médio no FUNDEB, possibilitando o 

repasse de recursos federais a estados e municípios para o estabelecimento de 

escolas de ensino médio em tempo integral. A partir dos governos petistas de Lula e 

Dilma (2003-2015) surgiram os programas indutores para o ensino médio integral.  

Cabe ressaltar, a partir de recorte temporal um pouco anterior que, sob o 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2002) o ensino médio também 

fora alvo de reformas em sua organização curricular. Ao longo deste governo, foram 

incorporados às políticas curriculares para a etapa as noções de desenvolvimento 

de competências, de flexibilização e de diversificação. Estas noções e termos, 

segundo a literatura (CORTI, 2019; SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2011; 

CURY, 1998) marcam os processos de reestruturação produtiva do capital, e 

denotam sua direta ligação com o mundo corporativo.  

Sob esta racionalidade foram produzidos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), em 2000. Pautados no conceito de aprender 

a aprender, e nos quatro pilares da educação elegidos pela UNESCO, a partir do 

relatório Jacques Delors (UNESCO, 1998) 19, os PCNEM produziu: 

 

(...) um novo perfil para o currículo, apoiado em competências 
básicas para a inserção de nossos jovens na vida adulta. Tínhamos 
um ensino descontextualizado, compartimentalizado e baseado no 
acúmulo de informações. Ao contrário disso, buscamos dar 
significado ao conhecimento escolar, mediante a contextualização; 
evitar a compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e 
incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender (BRASIL, 2000, p. 
04) 

 

Os PCNEM ainda citavam a necessidade da modernização para a etapa do 

ensino médio, considerando como um dos seus eixos a necessidade de transformar 

o currículo, aproximando às tendências apontadas para o século XXI, principalmente 

sobre o ciclo de mudanças no sistema de produção e seu impacto no processo 

educacional. 

                                                             
19 Aprender a ser, a fazer, a conhecer e a aprender. 
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Para dar cabo à mencionada reforma, o governo FHC voltou-se ao Banco 

Mundial para a aquisição de um empréstimo. Segundo Corti (2019), o montante de 

capital não foi suficiente, portanto a reforma fracassou por não ter dado conta de 

solucionar os problemas estruturais da etapa que envolvia as políticas de carreira e 

de salário dos professores, assim como as reformas físicas necessárias à 

construção da escola para o século XXI, como a construção de laboratórios, 

quadras, bibliotecas, salas de informática e etc. Segundo Corti (2019), esta reforma 

acabou por se tornar de cunho puramente curricular, pois não foi capaz de articular 

as modificações estruturais para o ensino médio. Dessa maneira, modificaram-se os 

discursos relacionados ao ensino médio, mas não a ação nas escolas. 

 É nesse período (décadas de 1990 e 2000) que a pedagogia das 

competências passa a ser oferecida como estratégia para as políticas curriculares 

no Brasil. No país, teve como principal expoente teórico para os desenhos das 

reformas curriculares utilizando as competências o pedagogo francês Philippe 

Perrenoud (1999). 

Definida por Perrenoud (1999, p. 10) como “uma capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado em conhecimento, mas 

sem limitar-se a eles”, a pedagogia das competências é pautada nas dimensões do 

saber, (conhecimento), do saber-fazer (habilidade) e do saber-ser (atitude) dos 

estudantes ao pensar os currículos. O autor relaciona o conceito de competência à 

mobilização de habilidades pelos estudantes através de atitudes individuais que 

devem privilegiar, tanto na atividade educacional e em suas vidas, a colaboração 

para a melhoria do convívio e participação social. 

Ramos (2010, p. 205), advoga que o princípio constitutivo da pedagogia das 

competências combina elementos do construtivismo de Piaget, do funcionalismo e 

do condutivismo. Na educação profissional esse tipo de pedagogia “adequa-se 

plenamente aos princípios tayloristas-fordistas de trabalho” (RAMOS, 2011, p. 39).  

A autora coloca que na década de 1990 e 2000, a definição de competências veio a 

servir, entre outros propósitos, à lógica dos padrões flexíveis de produção. Também 

para Sacristán (2011, p. 14), a pedagogia das competências presentes nas políticas 

educacionais das década mencionadas foram usadas na tentativa de controlar a 

eficiência dos sistemas escolares. 

Neste trabalho compartilha-se das críticas sobre a pedagogia das 

competências de Ramos (2001), Kuenzer (2006), Silva (2008), Pacheco (2001), 
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Sacristán (2011) e Lopes (2004). Esta abordagem pedagógica também vem sendo 

comparada à chamada pedagogia por objetivos. Ancorada em uma concepção 

funcional da relação sujeito-objeto, a pedagogia por objetivos “verbaliza uma 

perspectiva unidimensional da formação humana, portadora de uma razão 

intrinsecamente operacional. Tal racionalidade passa a orientar os processos 

formativos escolares” (SILVA, 2008, p. 58). 

Outra teoria também pauta-se na abordagem pedagógica por objetivos, teoria 

dos sistemas. Esta se ancorava em uma perspectiva behaviorista da aprendizagem, 

baseada um modelo associativista de produção do conhecimento. Tendo sofrido 

influência de R. Tyler (planejamento como instrução programada) e B. F. Skinner 

(avaliação organizada pela taxionomia dos objetivos educacionais de B. S. Bloom), 

este tipo ação pedagógica marcou a década de 1970 no Brasil, onde teve aderência 

junto ao regime da ditadura militar (1964-1985). 

Dando centralidade às técnicas, esta pedagogia deixa em segundo plano o 

acesso ao conhecimento e os processos de cognição, uma vez que tende a excluir 

os processos mentais dos indivíduos (FOULIN E MOUCHON, 2000), ao não levar 

em consideração as aprendizagens como a aquisição da linguagem. 

 

As perspectivas de currículo e avaliação enunciadas por Tyler e 
Bloom exemplificam o quando a organização do trabalho pedagógico 
escolar está marcada por processos de instrumentalização da razão 
que privilegiam a dimensão técnica e proclamam a pretensa 
neutralidade nos processos formativos (SILVA, 2008, p. 57). 
 

A pedagogia por objetivos, também conhecida por modelo de instrução 

programada, prescrevia uma série de ações para dar conta do processo de ensino-

aprendizagem. 

O planejamento deveria ser organizado definindo o objetivo geral da matéria e 

o tempo previsto para sua transmissão. Na sequência, colocavam-se os objetivos 

específicos, os conteúdos e as estratégias, os recursos juntamente com os critérios 

de avaliação – todos pronunciados de forma clara e objetiva. As linguagens destas 

prescrições tinham de ser pautadas em comportamentos que pudessem ser 

observáveis e mensurados.  

A partir deste detalhamento, nota-se o caráter operacional e funcional 

direcionado ao currículo a partir desta pedagogia, falaciosamente neutro. A 

avaliação neste contexto tinha como finalidade mensurar “em que medida a 
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intervenção pedagógica produziu mudanças comportamentais, além de tornar 

possível o ajustamento entre as condições de ensino e as condições de 

aprendizagem” (SILVA, 2008, p. 59).  

Neste ensejo, tanto a pedagogia das competências como a pedagogia por 

objetivos utilizam o argumento de que é necessário o desenvolvimento de 

competências individuais para superar o fracasso escolar. Dessa maneira, o termo 

competência passou a substituir a descrição por objetivos, porém elencava uma 

série de comportamentos mesuráveis intencionando o controle cientifico do mesmo 

modo que a pedagogia por objetivos propunha. 

Pacheco (2001) conclui, dessa maneira, que a pedagogia das competências 

se torna uma continuação da pedagogia por objetivos, sendo as duas pautadas em 

uma visão instrumental do currículo. Assim como vemos em Silva (2008, apud 

Lopes, s/d, p. 60). 

 

A ideia, muito presente no senso comum educacional de uma forma 
mais ampla, de que a qualidade do desenvolvimento curricular, e da 
educação de uma forma geral, depende de uma definição precisa 
dos objetivos a serem implementados, e, por conseguinte, do perfil 
de profissional, de cidadão ou de sujeito que se pretende formar, 
deriva do pensamento de que o currículo existe para atender as 
finalidades sociais do modelo produtivo dominante. Tal perspectiva 
nega a possibilidade de que os fins educacionais sejam 
estabelecidos no desenvolvimento das atividades curriculares. Ao 
contrário, encara que a definição dos objetivos, a partir de uma 
concepção empírico-positivista de ciência, pode estabelecer o 
controle neutro do trabalho realizado. Por isso o caráter 
comportamental de um objetivo é defendido, na medida em que o 
comportamento do aluno, como expressão objetiva, sem 
ambiguidades e inequívoca do produto do processo educacional, 
garantiria a possibilidade de avaliação da eficiência desse processo. 

 

Diante disso, sobre perspectiva da gestão cientifica do currículo em lugar de 

considerá-lo como uma construção social, a literatura levantou os seguintes 

questionamentos: Seria a pedagogia das competências um novo tecnicismo (ou 

neotecnicismo)? Que implicações as políticas curriculares, ao estarem associadas à 

pedagogia das competências, podem gerar na formação humana dos estudantes?  

Conforme mencionado anteriormente, a prescrição de soluções e reformas 

neoliberalizantes no Brasil vem sendo apresentadas nas últimas duas décadas como 

as principais estratégias para superação da crise estrutural do capital. Esta passa 
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por diminuir a atuação do Estado, abrindo caminho para o setor privado via terceiro 

setor e apresentando as saídas a partir da lógica do mercado (PERONI, 2003).  

Assim, no próximo capítulo, procura-se investigar a política curricular da 

SEEM levando em consideração estas contribuições da literatura, buscando analisar 

a forma como a política curricular está estruturada e as concepções e valores que 

ela traz consigo, além das prescrições para os processos de ensino-aprendizagem 

colocados. 
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5. A POLÍTICA CURRICULAR DA SOLUÇÃO EDUCACIONAL PARA O 

ENSINO MÉDIO (SEEM) E O ENSINO MÉDIO INTEGRAL NO RJ (EMI-RJ) 

 

Considerando as diversas experiências anteriores da SEEDUC/RJ de ensino 

médio integral, para fins de análise, o foco da investigação dirige-se para o período 

2014-2017. Destaca-se que parceria entre o Instituto Ayrton Senna (IAS) e a 

SEEDUC/RJ, para a elaboração da política educacional da Solução Educacional 

para o Ensino Médio (SEEM), se estabelece em 2012. Entretanto, o recorte temporal 

inicial (2014) justifica-se pela publicação da Deliberação CEE n. 344 de 2014 que 

define a diretriz operacional para implantação do currículo do ensino médio integral 

na rede estadual de ensino20. Já o recorte final (2017) justifica-se pela publicação da 

Lei no. 13.415/2017, a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral (EMTI), ou como ficou conhecida, a reforma do ensino 

médio.  

Este estudo analisa a dimensão curricular da política educacional Solução 

Educacional para o Ensino Médio (SEEM). Destaca-se que a mesma, desde sua 

publicação, passou a ser considerada como política oficial curricular para o 

Programa de Educação Integral da rede estadual, perdurando, inclusive para o EMTI 

na rede pós a promulgação da Lei n. 13.415/2017. 

De acordo com Lopes (2004, p. 111): 

 

Toda política curricular é, assim, uma política de constituição do 
conhecimento escolar: um conhecimento construído 
simultaneamente para a escola (em ações externas à escola) e pela 
escola (em suas práticas institucionais cotidianas). Ao mesmo tempo, 
toda política curricular é uma política cultural, pois o currículo é fruto 
de uma seleção da cultura e é um campo conflituoso de produção de 
cultura, de embate entre sujeitos, concepções de conhecimento, 
formas de entender e construir o mundo.  

 

A produção de Lopes sobre currículo auxilia o desenvolvimento das reflexões 

deste trabalho. Segundo a autora, a política curricular é um campo de disputas, de 

desenvolvimento de cultura e de negociação nos quais “momentos como a produção 

dos dispositivos legais, a produção dos documentos curriculares e o trabalho dos 

professores devem ser entendidos como associados” (LOPES, 2004, p. 112).  

                                                             
20 Implantação da política curricular elaborado a partir da parceria com o IAS, resultada do SEEM. 
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 Nesta direção, Lopes (2004) assinala que a política curricular é basilar para 

os reformadores empresariais da educação. Segundo Freitas (2012, p. 380):  

 

(...) assim são chamados os reformadores empresariais da educação 
nos Estados Unidos, em termo criado pela pesquisadora americana 
Diane Ravitch (2011).Ele reflete uma coalizão entre políticos, mídia, 
empresários, empresas educacionais, institutos e fundações privadas 
e pesquisadores alinhados com a ideia de que o modo de organizar a 
iniciativa privada é uma proposta mais adequada para “consertar” a 
educação americana, do que as propostas feitas pelos educadores 
profissionais. Naquele país, a disputa de agenda entre os 
educadores profissionais e os reformadores empresariais da 
educação vem de longa data. 
 

Em contexto de avanço neoliberal, atraindo o interesse dos institutos e 

fundações que atuam na área, o currículo é objeto de desejo. Através do currículo é 

possível disseminar valores, crenças, práticas e culturas, formando indivíduos para 

um mundo guiado pelos interesses do mercado. O currículo do ensino médio, 

especificamente, possibilita a modelagem de jovens para uma sociedade com ideais 

liberais, motivados para competição e meritocracia.  

 Nesse capítulo analisam-se os documentos oficiais da política educacional e 

as normas legais definidas pela investigação como relevantes para a compreensão 

da dimensão curricular da política estudada e do seu contexto.  

A política educacional para a Educação Integral (SEEM) destaca o currículo 

como o seu grande diferencial. O documento orientador do programa (INSTITUTO 

AYRTON SENNA, 2014) cita a flexibilização curricular e a implantação de 

componentes curriculares inovadores como a estratégia para superar os desafios do 

ensino médio. A possibilidade de personalização do percurso formativo e o 

protagonismo juvenil também ganham centralidade na proposta, assim como uma 

nova percepção sobre a avaliação. 

No âmbito estadual, destacam-se, entre as demais, duas importantes fontes 

documentais frente à legislação que oficializa a política na rede: a Deliberação do 

CEE n. 344/2014, e a Resolução SEEDUC/RJ n. 5424/2016. Esses documentos 

representam um marco, na medida em que cristalizam as propostas de organização 

curricular informada a partir da parceria, além da definição dos modelos de 

implantação da educação integral no ensino médio na rede. 

Segundo o material de divulgação, a política parte de: 
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(...) princípios, conceitos e metodologias contidos nos marcos legais 
que são organizados em soluções que chegam as escolas e as 
salas de aula e produzem impacto na vida dos estudantes. As 
equipes da SEEDUC e do IAS, associadas a especialistas e 
pesquisadores, desenvolveram uma proposta de educação integral 
que inclui processos formativos diferenciados e a produção de guias 
pedagógicos que dão suporte para gestores, professores e alunos 
lidem com as inovações e as coloquem em pratica. Os materiais 
oferecem apoio estruturado aos educadores e estudantes, 
trazendo referencias, modelos, exemplos inspiradores para a 
elaboração dos projetos pedagógicos, planos de aulas e projetos 
educativos. Tudo isso fortalecendo a autonomia das escolas e o 
protagonismo dos educadores e alunos (INSTITUTO AYRTON 
SENNA, s/d,a, grifos do autor). 
 

Em consonância com a literatura consultada sobre os desafios do ensino 

médio (expansão, o acesso, a permanência e o desempenho), a Deliberação 

CEE/RJ n. 344/2014 considera como argumentos para justificar a modificação na 

matriz curricular: 

 

(...) no Ensino Médio, em particular, são complexos os desafios 
que se apresentam, entre os quais os referentes à sua expansão 
com qualidade, incluindo maciçamente os adolescentes que a ele 
fazem jus, e que se configura pelo pleno acesso, permanência e 
desempenho com sucesso em sua aprendizagem (RIO DE 
JANEIRO, 2014, grifos meus). 
 

Moehlecke (2018) demarca bem o processo de formulação e efetuação da 

Solução Educacional para o Ensino Médio (SEEM) na rede. 

 

Centrado no desenvolvimento de competências socioemocionais, 
articuladas ao referencial das atitudes e valores necessários aos 
jovens para o século XXI (DELORS, 2012 [1999]), esse novo modelo 
de educação integral, não-profissionalizante, também é apresentado 
como uma proposta para reestruturar a política curricular do ensino 
médio no Estado do Rio de Janeiro (IAS; UNESCO, 2012). Surge 
inicialmente como “ensino médio experimental” (Resolução SEEDUC 
n. 4.842, 3/12/2012), com proposta pedagógica diferenciada, visando 
à formação plena do aluno e sua autonomia, mas que irá se 
estruturar efetivamente em 2013, na experiência piloto realizada no 
Colégio Estadual Chico Anysio, denominado de “modelo de 
referência”, como validação dessa nova proposta de educação 
integral. (...) Esse modelo de educação integral define como seus 
objetivos a educação para a vida, visando formar jovens autônomos 
e responsáveis, capazes de colaborar com a sociedade e modificá-la, 
o que será alcançado com a articulação da aprendizagem cognitiva à 
aprendizagem socioemocional (MOEHLECKE, 2018, p. 17). 
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A partir da leitura dos documentos oficiais da política, identificaram-se seis 

eixos norteadores (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015), três destes estão 

relacionados ao modelo pedagógico:  

a) construção de um conceito único de educação integral;  

b) presença de uma matriz flexível de competências cognitivas e 

socioemocionais; 

c) estratégias de organização integrada do currículo; 

 

E três que dizem respeito ao modelo de implantação: 

d) processos de formação e acompanhamento; 

e) monitoramento e a avaliação dos processos de implementação; 

f) institucionalização da educação integral, “para, através de normativas, 

financiar e criar condições estruturais para dar sustentabilidade à 

política”. 

 

Sobre a política curricular, o material de divulgação coloca o tratamento 

diferenciado e integrado ao currículo como destaque, e ainda coloca que “(...) 

estratégias educativas inovadoras ganham aplicação concreta e progressiva sem 

que seja necessário o investimento em tecnologias ou estruturas físicas que estejam 

muito além das condições atuais das escolas públicas”. (INSTITUTO AYRTON 

SENNA, s/d,a). 

A partir dos dados levantados por Moehlecke (2018) referente a apresentação 

dos programas desenvolvidos na rede estadual com recorte temporal de 2008 a 

2014, considera-se pertinente reproduzir seus dados. Destacam-se os objetivos, 

concepções, cursos e aprendizagens ofertadas pelos programas.  

 

Quadro 3 - Desenvolvimento dos Programas de Educação Integral no ensino médio - Rede Estadual 
do Rio de Janeiro 

Programa de Educação 
Integral 

SOLUÇÃO EDUCACIONAL 
EM de Referência EM Nova Geração 

Data Início 2013 2014 
Objetivos Aprendizagem cognitiva 

associada às competências 
socioemocionais, dentro 
matriz séc. XXI, com foco 

protagonismo juvenil; 
aproximar escola do mundo e 

interesse dos jovens. 

Incorpora partes do Ensino 
médio de referência, 

ampliando a dimensão 
nãocognitiva no currículo. 

Concepção educação Aprendizagem Aprendizagem nãocognitiva e 
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integral socioemocional e projetos de 
vida; jornada ampliada (10h); 

atividades na escola. 

projetos de vida; jornada 
estendida; atividade na 

escola. 
Cursos/ aprendizagens 

ofertadas 
Foco aprendizagem 

socioemocional, por meio 
protagonismo jovens, 
projetos de pesquisa, 
intervenção e de vida. 

Fortalece dimensão não 
cognitiva na matemática, 

língua portuguesa e ciências 
e projetos de vida. 

Instituições envolvidas Instituto Ayrton Senna, 
Procter & Gamble Industrial e 

Comércio Ltda, CODIN. 

Instituto Ayrton Senna, 
Procter & Gamble Industrial e 
Comércio Ltda; incorporaram 
escolas do PROEMI (MEC). 

Número de escolas 1 colégio experimental, 
depois mais dois colégios. 

51 escolas - programa em 
turno ampliado, mas ainda 

não pleno nem integral. 
Fonte: Adaptado de Moehleche (2018, pp. 159-160)  

 

Como mostra o quadro 3, a partir da política educacional da SEEM, fora 

implantado o Programa Ensino Médio de Referência no Colégio Estadual Chico 

Anysio (CECA) 21, em 2013. Esta escola foi o projeto piloto para a política do SEEM 

servindo de espaço para validação da mesma. Em 2016, o referido programa foi 

levado para mais duas escolas22. 

Segundo os documentos da proposta elaborados pelo IAS,  

 

(...) os conhecimentos gerados pela experiência no CECA 
servem de base para a expansão da iniciativa em toda a rede de 
ensino estadual. A escola mostrou um desempenho médio 50% 
melhor nas diversas disciplinas da matriz curricular do ensino médio, 
comparado as escolas avaliadas pelo Sistema de Avaliação 
Bimestral do Processo de Ensino e Aprendizagem (Saerjinho), 
evidenciando que o desenvolvimento de habilidades socioemocionais 
melhora a performance cognitiva. (INSTITUTO AYRTON SENNA, 
s/d,c, grifos do autor). 

 

A escolha da Deliberação CEE n. 344/2014 como marco de início de análise 

se dá, também, pela importância dada pelo IAS à sua promulgação. No texto do 

                                                             
21 Colégio Estadual Chico Anysio, escola piloto do modelo Ensino Médio de Referência, baseado na 
política do SEEM. 
22 Sendo uma delas a que eu trabalhava, na região centro sul do estado do RJ, em 2016. Conforme 
colocado anteriormente, o programa ensino médio de referência foi descontinuado em 2017, com a 
chegada da Reforma do Ensino Médio. No ano de 2017, o nome do programa passou a ser nomeado 
“Ensino Médio em Tempo integral com Ênfase em Empreendedorismo Aplicado ao Mundo do 
Trabalho”. Apesar de manter a mesma política curricular, informada pela SEEM, foi incorporado o 
componente de empreendedorismo no chamado Núcleo Articulador, com conteúdo produzido pelo 
novo parceiro, o Sebrae. A título de curiosidade, em 2018, modificou-se novamente o nome do 
programa. Sobre a ideia do Secretário de Educação Wagner Victer (2016-2018), passou a se chamar 
“Curso Técnico em Administração com Ênfase em Empreendedorismo”. No início de 2020, já ganhou 
outra denominação: “Educação Integral - Modelo Tempo Integral – Formação Integral Continuada 
(FIC)”.  
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Caderno Executivo da proposta (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015, p. 04) é 

afirmado que a: 

 

(...) Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e o Instituto 
Ayrton Senna vêm validando a iniciativa de forma bem-sucedida em 
dois modelos de escola, o modelo “Ensino Médio de Referência”, que 
conta com uma organização curricular formulada para abraçar 
plenamente as inovações propostas, e o modelo “Ensino Médio Nova 
Geração”. (...) Frente à comprovação dos resultados das inovações 
introduzidas por esta proposta de educação integral, o Conselho 
Estadual de Educação do Rio de Janeiro reconheceu os esforços 
empreendidos pela SEEDUC e elaborou instruções normativas 
(Deliberação n. 344, aprovada pelo Conselho Estadual de Educação 
em 22 de julho de 2014) que institucionalizaram esta iniciativa 
pioneira como Diretrizes Operacionais para o Ensino Médio no 
Estado.  
 

A política também coloca em evidência uma nova interpretação sobre 

avaliação. De acordo com a mesma, deve estar pautada no processo ao invés da 

mensuração pontual do conhecimento adquirido pelo estudante. Uma metáfora que 

o IAS utiliza em seus documentos é a noção de bússola versus a de régua 

(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015).  

Segundo a proposta, para que a avaliação possa contribuir de forma eficaz 

com a aprendizagem, deve funcionar como uma bússola apontando para o caminho 

que se quer chegar, aceitando a personalização do percurso e a calibração da rota. 

Reconhece-se a importância da noção da avaliação como uma régua, que mensura 

o conhecimento do estudante de forma estática e quantitativa, pois a realidade na 

qual os estudantes estão inseridos engloba um sistema que cobra esse tipo de 

resultado (vide Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM). Entretanto, o discurso 

oficial é o de que a avaliação processual no âmbito escolar contribui muito mais para 

o processo formativo do que a avaliação pontual. 

 

5.1. O CURRÍCULO FLEXÍVEL E AS METODOLOGIAS INTEGRADORAS: A 

RECONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ESTADO NO AMBITO 

DA SEEM 

 

No documento de apresentação das diretrizes para a política de educação 

integral do SEEM (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015), o IAS frisa que a 

concepção de educação integral deve estar ancorada nos seguintes parâmetros:  
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(...) o conceito de educação integral para o Século XXI exige que 
seja repensado o propósito da educação e, consequentemente, o 
currículo ministrado nas escolas. Não basta oferecer mais tempo na 
escola apenas para aumento do desempenho acadêmico dos 
estudantes. O propósito da educação integral para o Século XXI é 
formar para a autonomia, desenvolvendo competências cognitivas e 
socioemocionais fundamentais para viver no século XXI, 
possibilitando ao jovem aprender a fazer escolhas na vida 
(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015, p. 19). 
 

Portanto o IAS (2014, p. 19) define, para a rede estadual, um conceito de 

educação integral entendido “qualitativamente como o desenvolvimento do ser 

humano em suas múltiplas dimensões, quer a intelectual e cognitiva, quer a social, 

emocional e ética, assim como a corporal”, o que se aproxima, paradoxalmente por 

ser elaborada por um instituto de cunho liberal, à matriz ideológica omnilateral 

defendida pelo ideal de educação integral socialista.  

Na política curricular da SEEM, exposta no documento do Instituto Ayrton 

Senna (2015), a concepção particular de educação integral também inclui a ideia de 

uma educação para a vida e para o desenvolvimento do protagonismo juvenil, 

pautada na teoria de Carrano e Dayrell (2013): 

 

Uma efetiva abertura à perspectiva do protagonismo juvenil só se faz 
possível por meio da superação desse olhar generalizante e negativo 
em relação à condição juvenil. Um passo importante nessa direção é 
compreender que “juventude” é uma categoria socialmente criada, e 
que é preciso aproximar esse termo do contexto real dos jovens que 
estão na escola. Afinal, “o que existem são jovens reais, concretos, 
com os quais lido em minha vida cotidiana. E compreender quem são 
tais jovens concretos implica compreender essa fase da vida a partir 
de uma perspectiva complexa, levando em conta um conjunto de 
variáveis que interferem diretamente na produção social de cada um 
de nós”, afirma Juarez Dayrell (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015, 
p. 38). 
 

Nesse sentido, o caráter de ressignificação das juventudes da SEEM 

demonstra uma interessante dimensão da mesma. Ao colocar os conceitos de 

protagonismo juvenil e juventudes como pilares da organização do currículo, a 

SEEM demonstra preocupação em acolher as plurais dimensões que envolvem ser 

jovem na atualidade, dentre elas a dimensão de classe social e do reconhecimento 

do papel da escola na construção de identidades positivas. 
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Carrano e Dayrell (2013) colocam que a modificação do perfil dos estudantes 

das redes públicas de ensino trouxe para a sala de aula novos desafios e questões. 

Antes da promulgação da LDB/1996, a escola pública atendia, em sua maioria, 

estudantes provenientes da classe média.  

Com o início da ampliação do acesso ao ensino público pós-LDB, as classes 

populares começaram a acessar a escola pública, trazendo consigo questões que 

refletiam as disparidades que caracterizam nossa sociedade, como a desigualdade 

social, a violência, o abismo entre as vivências e capital cultural das diferentes 

classes sociais, entre outras. Dessa maneira iniciou-se uma vasta procura por 

instituições de educação básica privadas pelos integrantes da classe média. 

Tal processo remonta ao que a literatura chama de dualismo educacional 

(CIAVATTA, 2009, p. 57):  

 

(...) sempre predominou o conservadorismo das elites, reservando 
para si a formação literária e científica. Para os trabalhadores 
prevaleceu a oferta de educação elementar e não universalizada 
para toda a população. Além disso, o dualismo educacional se 
expressa na destinação dos filhos dos trabalhadores ao trabalho e ao 
preparo para as atividades manuais e profissionalizantes.  

 

O Estado é visto neste trabalho, a partir de Bourdieu (2014) como principal 

organizador da vida social e segundo uma leitura marxista, também um Estado que 

atua a favor das classes dominantes, nesse caso a burguesia (MARX e ENGELS, 

1983). 

Portanto, a atuação do Estado burguês frente às políticas educacionais 

durante as décadas de 1970-2000 veio a ampliar o dualismo educacional brasileiro – 

tendo uma escola de ensino geral e propedêutico, que formava os filhos das classes 

mais abastadas para ocupar os cargos gerenciais na economia; e uma escola com 

um ensino profissionalizante/ técnico para os filhos da classe trabalhadora, 

procurando indicar, desde a adolescência, o tipo de trabalho e futuro que cada 

classe poderia alcançar. 

A educação privada, já em ascensão nas décadas de 9023 e 2000, passou a 

crescer de forma exponencial com a demanda de parte da classe média, que 

                                                             
23 Movimento esse iniciado com a reforma administrativa do Estado, liderado por Bresser Pereira em 
1995, durente o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). 
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considerava que a escola pública não oferecia, a partir de então, uma educação de 

“qualidade”, muito influenciados pela ideologia liberal da economia de mercado.  

Nesse aspecto, ter uma política pública educacional que se pauta na 

concepção de juventudes, que considera a necessidade de atualização do conceito 

para a escola com a finalidade de colaborar na construção de uma imagem positiva 

dos estudantes ao invés de negar de seus gostos culturais, formas de sociabilidade 

e possibilidades de ascensão social é bastante interessante. 

Apesar das críticas tecidas, considera-se relevante o aspecto da importância 

do tratamento e da demarcação do conceito de classe no processo de formação do 

jovem que a política estudada (SEEM) coloca. A partir do uso de determinadas 

metodologias indicadas é reforçada a relevância da recontextualização do conceito 

de juventude, para tentar, de alguma forma, trazer para a escola a compreensão de 

suas vivências, seu capital cultural e social, seus interesses e desejos e assim 

incorporá-los ao currículo através da vivência do mesmo. 

Ao mesmo tempo, não se pode deixar de levar em consideração as 

contribuições de Bourdieu e Passeron (1975) sobre os mecanismos de reprodução 

social e cultural da ação pedagógica. Descrita como uma violência simbólica por 

perseguir uma formação durável24 intencionando a reprodução ou a inculcação de 

algo. Segundo Lopes e Macedo (2011, p. 28): 

 

Para os autores, a escola opera com códigos de transmissão cultural 
familiares apenas as classes medias, dificultando a escolarização 
das crianças de classes populares, mas, principalmente, 
naturalizando essa cultura escondendo seu caráter de classe. Os 
sistemas dos arbitrários culturais de uma determinada formação 
social são, assim, definidos como legítimos e sua imposição é 
ocultada pela ideologia. Nesse sentido, a reprodução cultural opera 
de forma semelhante à reprodução econômica: o capital cultural das 
classes médias, desigualmente distribuído, favorece aqueles que o 
possuem e, com isso, perpetua a desigualdade dessa distribuição.  

 

A Deliberação CEE n. 344/2014 assinala a necessidade dos cursos do ensino 

médio objetivarem o desenvolvimento de saberes cognitivos e saberes 

socioemocionais dos estudantes, justificando serem estes necessários para “o 

                                                             
24 Referindo-se aqui ao conceito de habitus idealizado por Pierre Bourdieu, que diz respeito ao 
conjunto de disposições sociais internalizadas individualmente que moldam as percepções, os 
sentimentos e as ações dos indivíduos (BOURDIEU, 2007), relacionando as práticas cotidianas e as 
condições de classe de determinada sociedade. 
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exercício da cidadania, do sucesso na escola, na família, no mundo do trabalho e 

nas práticas sociais atuais e da vida adulta” (RIO DE JANEIRO, 2014a).  

Na discussão sobre educação integral e tempo integral feita por Coelho 

(2009), a autora assinala que as tendências para esta modalidade se baseiam, 

especialmente, sobre três perspectivas - a da escola como proteção social; a de 

expansão do tempo escolar; e a do currículo integrado (MOEHLECKE, 2018, p. 13). 

No caso da política educacional estudada, percebe-se que a proposta se pauta na 

segunda e na terceira.  

Segundo os documentos analisados, esse arranjo curricular dispõe-se a 

articular os conteúdos estudados com os interesses dos estudantes, visando ao 

envolvimento dos mesmos ao longo de seu percurso escolar. O arranjo também 

pretende fomentar a educação de jovens críticos, com a finalidade de atingir o 

desenvolvimento integral dos estudantes e o alcance de sua autonomia.  

Como estratégia, o modelo apresenta uma visão de educação integral 

também pautada no desenvolvimento de competências, ancorado em Perrenoud 

(1999), incorporando à concepção da política as habilidades essenciais para o 

convívio, participação social e para o mundo do trabalho, além de um novo olhar 

sobre a juventude, visando ao desenvolvimento de competências e habilidades 

socioemocionais para o século XXI, assim como a construção de um currículo que 

converse com os interesses dos jovens. 

Pode-se perceber que, para o IAS, o processo de ressignificação da 

concepção de educação integral perpassa pela necessidade de uma mudança 

radical no currículo. O Instituto defende a personalização e flexibilização do mesmo. 

Compartilha-se da definição de currículo proposta por Apple (1994, p. 59),  

 

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos 
(...) Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da 
seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja 
conhecimento legítimo. É produto de tensões, conflitos e concessões 
culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um 
povo. 
 

Neste caso em específico, em que um agente privado do terceiro setor 

persegue sua consolidação no campo educacional como indutor de políticas 

públicas para a educação integral, não poderia ser diferente.  
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Desta maneira, no artigo 6º da Deliberação CEE/RJ n. 344/2014 é 

apresentado o currículo para o ensino médio integral da rede, dividido entre dois 

macrocomponentes: áreas do conhecimento e núcleo articulador.  

 

A organização curricular deve ter, como eixos, dois macro - 
componentes, a saber: I - Áreas de Conhecimento, para 
desenvolver e dar sentido, predominantemente, à 
aprendizagem cognitiva, integrando as disciplinas da Base 
Nacional Comum; II - Núcleo Articulador, que desenvolve, 
predominantemente, a aprendizagem sócio-emocional dos 
estudantes, mediante o desenvolvimento do protagonismo e 
a realização de projetos (RIO DE JANEIRO, 2014a) 

 

A organização curricular, deste modo, é assim definida: 

 

Figura 1 - Currículo da SEEM – Os dois Macrocomponentes 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Instituto Ayrton Senna (2015, p.10) 

 

Dessa forma, os componentes curriculares da base nacional comum fazem 

parte das áreas do conhecimento, abrigando-se na área das ciências humanas: a 

sociologia, a filosofia, a história e a geografia; na área das ciências da natureza: a 

química, a física e a biologia; na área das linguagens: a língua portuguesa, a arte, a 

educação física, o inglês e o espanhol e a matemática situa-se em área de 

conhecimento individual.  
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Sobre a estratégia de flexibilização curricular, encontra-se o 

macrocomponente “inovador”, chamado de núcleo articulador. Nele encontram-se os 

componentes curriculares: projeto de vida, estudos orientados e projeto de pesquisa 

e intervenção. Este macrocomponente é voltado à articulação de aprendizagens, à 

personalização do currículo e à aplicação do conhecimento.  

Segundo os documentos do programa, estão organizados da seguinte forma 

(VIDE FIGURA 2): 

 

Figura 2 - Macrocomponente Núcleo Articulador 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Em 2017, quando o programa de educação integral do RJ incorporou a 

reforma do ensino médio, o ERJ realizou uma parceria com o SEBRAE-RJ a fim de 

contemplar uma dimensão relativa ao empreendedorismo que o edital demandava25. 

O objetivo declarado do Núcleo Articulador, segundo a análise dos manuais 

do programa de EMI-RJ, é concretizar os princípios da proposta de educação 

integral (que envolve a ressignificação do termo, o protagonismo juvenil, a 

concepção flexível de um currículo integrado, e o desenvolvimento de competências 

socioemocionais). Esses princípios seriam alcançados através do desenvolvimento 

de projetos, da personalização do percurso formativo do aluno, do desenvolvimento 

de competências socioemocionais, do aprendizado por meio da prática e da 

aplicação do conhecimento em situações concretas.  

                                                             
25 A Resolução Seeduc n. 5508/2017, que Implanta o Programa de Ensino Médio em Tempo Integral - 
EMTI na Rede Estadual de Educação do RJ, diz em seu 1º artigo que resolve: “Implantar, nas 
Unidades Escolares Estaduais elencadas no Anexo Único desta Resolução, o Ensino Médio em 
Tempo Integral, com ênfase em Empreendedorismo Aplicado ao Mundo do Trabalho, a partir do ano 
letivo de 2017” (RIO DE JANEIRO, 2017).  
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Esses componentes são estruturados por eixos, relativos às séries do ensino 

médio, que são: explorar (na 1ª série), investigar (na 2ª série), expandir (na 3ª série). 

O projeto de vida tem como pilares a dimensão pessoal, cidadã e profissional do 

estudante tendo como finalidade promover a reflexão dos jovens sobre a construção 

de suas identidades e de seus projetos de vida. 

Na dimensão pessoal, os objetivos versam sobre a compreensão de si 

mesmo dos estudantes. O itinerário proposto visa colaborar com a identificação de 

seus interesses e necessidades, com a significação de suas vivências na escola e 

fora da escola.  

Na dimensão cidadã, o objetivo é que os estudantes conheçam e 

compreendam seus direitos e deveres, e, principalmente, reflitam e dialoguem sobre 

as maneiras que vivenciam o compromisso com o outro e o bem comum. As 

experiências cotidianas na escola, em especial aquelas que dizem respeito ao 

convívio e à atuação em times nos projetos e nas aulas, são os focos de significação 

pelos jovens. 

Já a dimensão profissional objetiva provocar a reflexão e o diálogo dos 

estudantes sobre seus interesses em relação à inserção no mundo do trabalho, 

tendo como ponto de partida os conhecimentos, as habilidades e as competências 

desenvolvidas ao longo de sua trajetória escolar, familiar e comunitária. Esta 

dimensão pretende possibilitar que os estudantes avaliem e deem significado às 

experiências vivenciadas na escola, para que possam projetar os próximos passos 

de formação e/ou início de sua atuação profissional. 

Como forma de abarcar essas três dimensões em diferentes âmbitos do 

universo dos jovens, o componente curricular projeto de vida se desenrola, como já 

exposto anteriormente, a partir dos eixos identidade, projeção do futuro e mundo do 

trabalho. 

Outro componente do Núcleo Articulador, o projeto de pesquisa, tem por 

objetivo declarado inserir o estudante no campo da pesquisa científica, ensinando 

métodos e técnicas de sistematização e estimulando a integração dos 

conhecimentos aprendidos nas disciplinas com os problemas reais que eles 

identifiquem na comunidade escolar, buscando sua resolução (INSTITUTO AYRTON 

SENNA, 2015). O projeto de intervenção busca promover a corresponsabilidade pela 

escola e seu entorno, por meio de projetos que partam do interesse dos estudantes 

e que contribuam para a transformação do contexto em que estão inseridos. 
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O terceiro componente do Núcleo Articulador, os estudos orientados, visam 

proporcionar momentos para aprender a estudar e a realizar tarefas na escola com 

orientação de professores (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015). 

A dimensão coletivista de aprendizagem é bastante estimulada nos 

componentes do núcleo. Este estímulo se ancora na utilização das chamadas 

metodologias integradoras, pensadas para homogeneizar as ações dos professores 

e criar uma comunidade de sentido e prática entre todas as escolas de educação 

integral que se utilizem do modelo pensado pelo Instituto, com a finalidade de 

construir uma identidade para o professor de educação integral. 

Como justificativa, o modelo apresenta as metodologias como estratégias 

comuns e integradoras, de modo a colaborar com os professores para o 

desenvolvimento de competências e para o planejamento e execução dos planos de 

aula de forma alinhada com a proposta.  

Embora os professores, em suas práticas, já utilizem essas táticas para 

planejamento e execução de suas aulas, o discurso do material atenta para o fato de 

que a organização das metodologias integradoras e a intencionalidade na utilização 

das mesmas podem colaborar na formação de um sentido único na prática docente, 

fazendo que os estudantes percebam a unidade nesta ação e facilitando a 

incorporação dos princípios desta proposta por todos os envolvidos no processo de 

ensino aprendizagem. Elas são cinco:  

1-  aprendizagem colaborativa;  

2- problematização;  

3- presença pedagógica;  

4- educação por projetos e  

5- formação de leitores e produtores de textos na perspectiva dos 

multiletramentos.  

 

Dessa maneira, a primeira metodologia integradora, aprendizagem 

colaborativa, visa contribuir na organização de atividades projetificadas e de trabalho 

em times, duplas, trios, quartetos ou roda de conversa com os alunos. 

A segunda metodologia, problematização, pretende colaborar para que os 

professores organizem de modo intencional, situações-problema e o lançamento de 

desafios instigantes através de elaboração de boas perguntas, deixando os 



73 

estudantes participarem de forma mais ativa na construção de seu conhecimento, ao 

invés de apenas transmiti-lo.  

A terceira metodologia, presença pedagógica pretende colaborar na 

sistematização do planejamento, gestão da aula, de estudo e aprofundamento dos 

temas pelos professores, possibilitando que sigam os princípios da proposta através 

da organização de suas ações. 

A quarta, a educação por projetos, parte da ideia da utilização da 

projetificação na organização das atividades, conferindo um caráter científico à 

construção do conhecimento. 

A última e quinta metodologia, formação de leitores e produtores de textos na 

perspectiva dos multiletramentos, tem por objetivo apoiar o desenvolvimento das 

capacidades críticas de leitura (compreensão, apreciação e réplica) referentes as 

mais diversas linguagens, meios e culturas, para contribuir na produção de textos 

melhores informados (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015). 

Guardadas as críticas (MOTTA e LEHER, 2017; CONTRERAS, 2002) sobre a 

interferência na autonomia do trabalho docente que a utilização destas metodologias 

implica, esta última (formação de leitores e produtores de textos na perspectiva dos 

multiletramentos) se destaca, como um ponto positivo na construção de uma 

educação ancorada no desenvolvimento do pensamento crítico e na formação para 

a cidadania dos estudantes.  

 

(...) os multiletramentos implicam práticas que envolvem diferentes 
mídias e linguagens, das variadas culturas. Podendo ser considerado 
uma “evolução” do conceito de letramentos, o termo multiletramentos 
veio evidenciar o quanto nossa vida tem mudado em todos os âm-
bitos, com o avanço das novas tecnologias da informação e da 
comunicação: com o mundo conectado, temos mais acesso às 
diferentes culturas – o que nos impõe uma posição de ter que 
negociar essas diferenças cotidianamente. Além disso, com as novas 
possibilidades de agregar recursos de diferentes linguagens e 
diferentes mídias na produção de um texto, novos gêneros surgiram 
(ROJO e MOURA, 2012, p. 25). 
 

Esta metodologia pretende oferecer aos professores formas de trabalhar os 

diferentes textos de modo que possibilite aos jovens significá-los criticamente, a fim 

de contribuir para que produzam seus próprios de maneira socialmente informada, 

tangenciados pela ideia da linguagem enquanto interação, utilizando como 

referencial teórico Cope & Kalantizs (2000) e Rojo e Moura (2012). A partir da 
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contribuição desses autores coloca-se que, para ler e produzir um texto, é 

necessária a inserção de elementos como a identificação e compreensão dos 

interlocutores, suas possíveis intencionalidades, a escolha do gênero e os usos 

sociais aos quais se referem.  

Ao levantar a preocupação com essas dimensões citadas para leitura e 

produção textual na forma de uma metodologia a ser compartilhada pelos 

professores de todos os componentes curriculares (ao invés de apenas ser 

trabalhado nas aulas de língua portuguesa), a política endossa a necessidade de 

uma formação integral e crítica para os estudantes, ofertando uma ferramenta para 

tanto. 

Existem, no âmbito da política educacional estudada, materiais produzidos 

pelo IAS para os professores, intitulados “Orientações para Aula”, ou “OPA”. As 

OPAs apresentam de forma esquemática e sintética as fundamentações conceituais 

e os objetivos formativos de cada componente curricular de forma bimestral.  

Apesar desta pesquisa não ter foco na análise do currículo, mas nas políticas 

curriculares do modelo pedagógico que informa a política do SEEM, para fins de 

colaborar na compreensão sobre a organização feita pelo IAS para o programa, 

considera-se relevante a reprodução de um quadro esquemático presente em um 

dos materiais dos quais se discorre.  

Segue, abaixo, o esquema da OPA da Área do conhecimento de Ciências 

Humanas, elaborada para o 1º bimestre da 1ª série do Ensino Médio, de eixo 

“Cultura: identidades e territorialidades” em que se insere o tema “Conhecimento, 

mito e verdade”.  
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Quadro 4 - Proposta de estudo da OPA de Ciências Humanas, 1ª série, 1º bimestre, tema: “Cultura, 
identidade e território”.  

 
Fonte: Instituto Ayrton Senna (s/d, p. 03). 
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Percebe-se o esforço em esquematizar o processo formativo para o professor 

assim como fornecer uma visão geral da área para dar sentido à integração das 

atividades entre os componentes, alinhados aos princípios e metodologias do 

modelo pedagógico de educação integral. Apresenta-se, então, nesta OPA, o 

conteúdo do bimestre elencado para a área a partir do currículo mínimo do Estado, 

que servia ao antigo Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de 

Janeiro (SAERJ)26, combinados com a matriz de competências do ENEM27para a 

área de ciências humanas e com a matriz de competências gerais do ENEM. Junto a 

essas, coloca-se a matriz de competências para o Século XXI que podem ser 

mobilizadas a partir das indicações de trabalho da OPA.  

Os esquemas, sínteses e índices pretendem auxiliar o professor na 

identificação dos pontos a serem percorridos ao longo do bimestre, colaborando 

para que não perca o foco do que é essencial na sua prática em sala de aula, de 

acordo com a proposta.  

Ao analisar o documento, nota-se uma preocupação em dar sentido e 

justificar as sequências didáticas sugeridas, que se ancoram no fato de que, ao 

executarem as atividades sugeridas pela OPA, os professores aprendem como 

executar os princípios e metodologias do modelo (INSTITUTO AYRTON SENNA, 

2015, p. 53).  

Outro argumento usado a favor da utilização do material versa sobre a 

formação continuada do professor. Segundo os documentos analisados do Instituto, 

a OPA traz informações e referências qualificadas, como sugestões de textos e 

vídeos para o aprofundamento no tema das atividades sugeridas, o que permite a 

este o contato com diversos autores e abordagens sobre os conteúdos curriculares. 

Com este material os professores podem também acessar sequências didáticas 

estruturadas e inovadoras que favorecem a ampliação de seu repertório de práticas 

pedagógicas (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015).  

Segundo o IAS, ao contrário de causar um engessamento da atuação 

docente, a utilização da OPA promove o protagonismo, na medida em que o material 

foi confeccionado para que estes tenham clareza dos resultados pretendidos e da 

intencionalidade de cada atividade. Isso promoveria a autonomia frente ao material 

não permitindo o uso instrumental das sugestões apresentadas. Também é 

                                                             
26 SAERJ foi um programa de avaliação da educação estadual vigente entre 2008-2015. 
27 Exame Nacional do Ensino Médio 
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ressaltada a não obrigatoriedade de sua utilização, apesar de ser altamente 

indicada. 

 

5.2. A SEEM E A CENTRALIDADE DAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS  

 

A matriz de competências socioemocionais ganha centralidade na política do 

SEEM. Para isso, a Deliberação CEE n. 344/2014 expõe o que a rede entende como 

conceito de saberes cognitivos e socioemocionais no artigo 3º: 

 

(...) para efeito destas diretrizes entendem-se os conceitos de: 1 - 
Saberes, como competência para articular, mobilizar e colocar em 
ação conhecimentos, habilidades, e atitudes, valores e emoções, 
necessários para responder de maneira original e criativa a desafios 
planejados ou inusitados, requeridos pela prática social do cidadão e 
pelo mundo do trabalho; 2 - Saberes cognitivos, como a capacidade 
mental para adquirir conhecimento e generalizar a aprendizagem a 
partir do conhecimento adquirido, incluindo a capacidade de 
interpretar, refletir, raciocinar, pensar abstratamente, assimilar ideias 
complexas e desenvolver habilidades para resolver problemas; 3 - 
Saberes socioemocionais, como a incorporação de padrões 
duradouros de valores, atitudes e emoções que refletem a tendência 
para responder aos desafios de determinadas maneiras em 
determinados contextos (RIO DE JANEIRO, 2014). 
 

No artigo 5º são apresentados agrupamentos de saberes a serem 

preconizados no currículo do ensino médio integral e suas definições que combinam 

aprendizagens cognitivas e socioemocionais, como a autonomia, a colaboração, a 

comunicação, a liderança, a gestão da informação e de processos, a criatividade, a 

resolução de problemas, o pensamento crítico e a curiosidade investigativa. 

Essas definições são referenciadas na matriz de competências 

socioemocionais apresentada pelo IAS, como pode ser identificado no trecho do 

manual de aplicação da política para educação integral, que conta com as diretrizes 

para a política de educação integral da Solução Educacional para o Ensino Médio 

(SEEM): 

 

A matriz de competências para o século XXI adotada no Estado do 
Rio de Janeiro foi desenvolvida pelo Instituto Ayrton Senna como 
referência para as políticas de educação integral. Ela é composta por 
oito macrocompetências basilares: autoconhecimento, 
responsabilidade, colaboração, comunicação, criatividade, 
pensamento crítico, resolução de problemas e abertura para o novo 
(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015, p. 26).  
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Ainda segundo o IAS, essas competências compõem um currículo integrado e 

flexível, que preconiza o desenvolvimento destas e outras que lhes são 

complementares, pois cada uma faz parte de um universo maior e mobiliza outras 

habilidades. Tendo o autoconhecimento como exemplo, “dentro do processo de se 

autoconhecer o jovem mobiliza a construção de sua identidade, se percebendo no 

mundo e acessando outras competências, como a autoaceitação, a autoproposição, 

a autoconfiança e a resiliência” (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015, p. 30).  

A indicação do desenvolvimento das competências socioemocionais 

conjugadas com as cognitivas, segundo os documentos analisados produzidos pelo 

IAS, se embasam a partir dos quatro pilares essenciais à existência no Século XXI, 

publicados no relatório Jacques Delors (UNESCO, 1998). 

A partir do pilar “aprender a ser”, foram pensadas para a proposta questões 

que demandam investimentos contínuos de reflexão dos estudantes sobre a 

construção de suas identidades e de seus projetos de vida, colaborando também 

para a construção da autonomia. 

Do pilar “aprender a conhecer”, foram levadas em conta as interrogações que 

dizem respeito à relação crítica e ativa com o conhecimento; e à capacidade de 

aprender a aprender ao longo da vida. 

Do pilar “aprender a fazer”, a proposta alega ter pensado no papel da escola 

no que concerne “ao preparo para uma vida profissional, na economia do 

conhecimento e da inovação” (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015, p. 25).  

A partir do quarto pilar, “aprender a conviver”, o modelo aponta a importância 

do estudante abarcar a capacidade de relacionar-se de maneira colaborativa nas 

diversas interações estabelecidas com o outro, com a sociedade, com a cultura, com 

o ambiente e com o planeta, como pode ser observado na chamada “mandala das 

competências”: 
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Figura 3 - Mandala das Competências Socioemocionais 

 
Fonte: Instituto Ayrton Senna (2015, p. 34).
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Do centro para as beiradas, encontram-se as oito competências 

socieomocionais que colaboram, segundo a proposta, para o desenvolvimento da 

autonomia dos estudantes. Associadas a estas competências, estão as dimensões 

relacionais que cada uma delas engloba e visa despertar o desenvolvimento. As 

competências socioemocionais elencadas são: a) autoconhecimento; b) 

colaboração; c) comunicação; d) responsabilidade; e) abertura para o novo; f) 

resolução de problemas; g) criatividade; h) pensamento crítico. 

 A partir da análise da política curricular, frente ao conceito da pedagogia das 

competências, pela forma como o currículo para o EMI é estruturado, pode-se dizer 

que esta ganha centralidade na concepção de educação integral da rede.  

Sobre a noção de competências, através do levantamento bibliográfico 

(PERRENOUD, 1999, KUENZER, 2006, RAMOS, 2001, RIOS, 2010 e ROVAI, 2010, 

pg. 192) esta pesquisa entende que este conceito, no campo educacional, assim 

como o de educação integral, é polissêmico. Isto posto, discutir a noção de 

competência gera interpretações que a associam com um viés tecnicista da 

educação e a relação com a competição estimulada no sistema capitalista, a partir 

de uma lógica liberal, e seu caráter ideológico.  

Como mencionado anteriormente, nos documentos orientadores para o 

modelo pedagógico da política curricular do ensino médio integral, o IAS ancora-se 

nas obras de Perrenoud (1999) sobre a utilização da pedagogia das competências. 

As definições do autor para o conceito de competências se relacionam ao 

desenvolvimento de habilidades essenciais pelos estudantes através de ações que 

colaborem para seu convívio, participação social e entrada para o mundo do 

trabalho. A concepção de competência para o autor tem foco ainda na 

reinterpretação da juventude, com base no desenvolvimento de competências que 

sejam necessárias para a vida no século XXI.  

Ramos (2001, p. 170) levanta a necessidade de pensar criticamente esta 

pedagogia: 

 

A noção de competência, muito além de ser apropriada acriticamente 
pela sociedade brasileira, levando-a à condição de senso comum, 
deve apresentar-se como objeto de análise crítica pelos educadores, 
trabalhadores e todos os demais intelectuais orgânicos da classe 
trabalhadora, com o fim de reconhecer seu real significado e a 
essência do fenômeno a que faz referência.  
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 Apresentando uma interpretação da noção de competência que vale ser 

mencionada neste debate, Rios (2010) parte da etimologia da palavra. Para a 

autora, através da junção da raiz “com” + “petere”, competência significa pedir, 

procurar algo. A palavra então se traduz em “buscar junto com outros”. Desta 

significação se origina, posteriormente, a ideia de competição.  

A organização curricular com base nas competências, segundo a literatura, é 

tradicionalmente utilizada sob a justificativa da necessidade de superação do 

fracasso escolar. Através de instrumentos como as avalições em larga escala (vide 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA), propõe-se uma 

“racionalidade de transmissão de conhecimentos dirigida para a solução de 

problemas mediante a aquisição de estratégias cognitivas”. Essa metodologia 

focada em objetivos, métodos e controle do resultado seria mais eficaz, segundo os 

defensores da mesma, para mensurar a aprendizagem (SILVA, 2008, p. 60). 

Ramos (2001) e Kuezer (2006) colocam que este tipo de pedagogia tem por 

objetivo a formação do jovem para o capital, no sentido de prepará-lo para ser 

polivalente e flexível, para que possa trabalhar em múltiplas funções, como 

requerido pelo atual modelo de produção capitalista e, tendo ao mesmo tempo 

disciplina e resiliência para lidar com as contradições que esse modelo apresenta, 

conformando-se perante o modelo de produção hegemônico.  

A prioridade do desenvolvimento da criatividade e da resolução de problemas 

da política estudada entra no bojo das competências que fariam dos indivíduos 

trabalhadores mais competitivos e resignados, uma vez que o desenvolvimento 

dessas competências é cultivado a partir de uma perspectiva individual. Ao mesmo 

tempo, no processo educacional, os indivíduos empreendem a dimensão coletiva 

dessas competências no processo de seu desenvolvimento.  

Ainda sob o prisma crítico, as dimensões políticas dessas competências são 

negligenciadas, o que aponta para um processo de valorização do mérito individual 

e da culpabilização do indivíduo pelo seu fracasso. Esses processos são pautados 

em ideais liberais e meritocráticos, onde o sucesso ou o fracasso do indivíduo não é 

contextualizado.  

Analisando a proposta e concepção de educação integral explicitada pela 

matriz curricular do IAS, pode-se destacar o seu viés liberal, de valorização e 

responsabilização da ação individual perante a sociedade, ao mesmo tempo em que 

declara a importância do desenvolvimento de competências socioemocionais para 
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colaborar com a formação integral direcionada para as dimensões pessoal, cidadã e 

profissional dos estudantes.  

O Instituto aparenta preocupar-se com os argumentos apresentados pela 

leitura crítica da pedagogia das competências. Segundo o material orientador do 

Modelo Pedagógico (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015, p. 27): 

 

O desenvolvimento das macrocompetências que constituem esta 
Matriz tem como finalidade maior a construção da autonomia, 
permitindo que os estudantes possam fazer escolhas na escola e ao 
longo da vida, usufruindo do exercício da liberdade de ser, pensar, 
decidir e agir de modo saudável, responsável e ético. Ao mesmo 
tempo, aponta para o projeto de vida dos estudantes. Vale lembrar 
que a divisão entre competências cognitivas e socioemocionais não 
representa um dualismo do tipo cartesiano. Antes de tudo, é uma 
simplificação didática. Sabemos que, na aprendizagem, essas 
instâncias são simultaneamente mobilizadas, são indissociáveis e se 
afetam mutuamente na constituição dos sujeitos. 
 

Na Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) n. 3 de 21 de 

novembro de 2018, que atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o ensino 

médio, pode-se notar a incorporação da utilização das competências 

socioemocionais como prescrição para a etapa, já no âmbito nacional das políticas 

educacionais nacionais.  

 

Art. 5º O ensino médio em todas as suas modalidades de ensino e as 
suas formas de organização e oferta,(...) será orientado pelos 
seguintes princípios específicos: I - formação integral do 
estudante, expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e 
socioemocionais; II - projeto de vida como estratégia de reflexão 
sobre trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, 
cidadã e profissional do estudante; III - pesquisa como prática 
pedagógica para inovação, criação e construção de novos 
conhecimentos; (BRASIL, 2018, p. 02, grifos meus). 
 

Além da determinação sobre o desenvolvimento das competências 

socioemocionais, também é colocado, neste mesmo artigo, a utilização do projeto de 

vida - em suas dimensões pessoal, cidadã e profissional, exatamente como descrito 

no modelo pedagógico do IAS. 

 

5.3. ANÁLISE DA POLÍTICA EDUCACIONAL NO ÂMBITO DOS REFERENCIAIS 

ANALÍTICOS 
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A proposta do IAS para o ensino médio integral da rede estadual, como 

afirma o modelo pedagógico da “Solução Educacional para o Ensino Médio”, não se 

configura apenas como um programa pontual para o RJ. Em seu escopo, estipula-se 

um plano com metas, condições e estruturas legais que possibilitem a fixação da 

educação integral, a partir dos moldes da SEEM, como política pública educacional 

da rede estadual, e não apenas de um governo. A Deliberação CEE n. 344/2014 

institucionaliza essa concepção. 

Peroni e Adrião (2011) realizaram um estudo bastante rico e abrangente a 

respeito da atuação do IAS na formulação, acompanhamento e avaliação de 

políticas públicas para a educação a partir das parcerias realizadas com os 

municípios. Adrião (2018) destaca a presença do instituto no Estado do RJ:  

 

Quadro 5 – Programas e Projetos vigentes do Instituto Ayrton Senna no Estado do Rio de Janeiro 
(2010-2015) 

Nome Soluções 
Educacionais 

Projeto de Avaliação 
das Competências 
Socioemocionais 

Programa EM nova 
geração (Solução 

Educacional) 

Dimensão Currículo, gestão Currículo, gestão Currículo, gestão 

Ano de 
início 

2012 2013 2013 

Instituições 
parceiras 

- OCDE P&G 

Natureza 
instituição 

Instituto, associação Instituto, agência Instituto, empresa 

Objetivos 
declarados 

Articular o 
desenvolvimento 

cognitivo 
(aprendizagem das 

disciplinas 
tradicionais, 

raciocínio lógico e 
pensamento crítico) 

associado ao 
socioemocional. 

Descobrir outros fatores 
que podem garantir o 

aprendizado nas 
escolas e a educação 

de qualidade. A 
proposta visa 

complementar as 
informações que as 

redes de ensino 
possuem para melhorar 

os instrumentos. 

Participar do Programa 
Ensino Médio Inovador, 

mas com uma Matriz 
Curricular diferenciada. 

Compõem um novo 
modelo de escola de 

Ensino Médio em tempo 
Integral, com ambiente 

que desenvolve as 
competências do jovem, 
atitudes e valores para 

Século XXI. 
Público-

Alvo 
Estudantes, 

professores, gestores 
Estudantes Estudantes 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Adrião et al. (2018) 
 

Sobre essas relações entre institutos e fundações de caráter privado (com ou 

sem fins lucrativos) e os Estados e municípios brasileiros, Adrião (2011, 2015, 2017 

e 2018) defende a escolha da utilização do termo privatização da educação básica 

em lugar a termos como parceria público-privada, mercantilização ou outros. Na 
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verdade, a parceria público-privada, por exemplo, seria uma das facetas de 

privatização, dentre tantas outras. 

Nesse sentido, a “Solução” Educacional do IAS se encaixa em todas as 

dimensões da privatização da educação básica (oferta educacional, gestão da 

educação pública e currículo) propostas por Adrião (2018). 

A inserção do instituto como produtor de políticas educacionais no RJ a partir 

de sua influência e capilaridade também pode ser articulada ao conceito de redes de 

Ball (2012, p. 29). O autor sustenta, em sua argumentação, a tendência global dos 

fenômenos de consolidação da entrada de organismos, empresas, fundações e 

institutos filantrópicos na indução de políticas educacionais, atrelando-os a novas 

formas de governança em rede (BALL, 2012, p. 20). Nesse sentido, estes atores 

acabam por reterritorializar as políticas, esvaziando as fronteiras entre público, 

privado, filantrópico, não governamental, que vão sendo constantemente deslocadas 

e redefinidas.  

A articulação nacional do Movimento Todos pela Educação28 pode ser usada 

como exemplo do conceito de redes de Ball (2012). Cabe ressaltar que a presidente 

do IAS, Viviane Senna, faz parte do conselho fundador do movimento. 

 

                                                             
28 O Movimento todos pela Educação se autodenomina como “uma organização da sociedade civil, 
sem fins lucrativos, plural e suprapartidária composta por diversos setores da sociedade brasileira 
com o objetivo de assegurar o direito à Educação Básica de qualidade para todos os cidadãos até 
2022 (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2019).  
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Figura 4 - Rede de relações estabelecidas entre o IAS e/ou Viviane Senna e empresas, 
empresários ou gestores empresariais 

 
Fonte: Peroni e Caetano (2012, p. 64) 

 

A partir do exposto sobre as relações entre o Estado e o terceiro setor perante 

as políticas educacionais, essa pesquisa desenvolve alguns debates no que se 

refere ao papel do IAS frente ao objeto. 

Os debates em torno da disputa entre o público e o privado destaca a 

oposição entre as diferentes visões dos dois setores. De um lado, o entendimento da 

educação como um bem público, e do outro a visão privada da educação como 

ferramenta para o desenvolvimento econômico e a defesa da gestão empresarial. 

Entretanto, segundo Avelar (2019), tais posições no campo seriam mais bem 

compreendidas se não fossem pautadas por essa dicotomia. Esta pesquisa partilha 

da interpretação da autora, que entende essa disputa de visões entre política, 

pedagogia, gestão e ensino como pertencentes a um debate mais amplo relacionado 

à politização e despolitização. 

A dimensão despolitizante da política educacional do SEEM, fruto de uma 

parceria entre o público, o privado e o terceiro setor, decorre, entre vários fatores, da 

cooptação do papel de definidor das políticas públicas pelo terceiro setor. Uma vez 

que suas agendas, interesses e ideologias não passaram por escrutínio público, 
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nem receberam validação de múltiplos órgãos de controle, a interferência nos 

processos de tomada de decisão frente  às políticas educacionais definidas por esse 

tipo de parceria podem ser consideradas despolitizantes (AVELAR, 2019). 

Žižek (2009) coloca a definição de despolitização na esfera do conceito de 

pós-política. Segundo sua acepção, a pós-política age na esfera social pairando 

como senso comum, na forma de uma pós-ideologia, onde os temas relacionados à 

politica, economia e sociedade são gerenciados de forma controlada. O processo da 

pós-política, segundo Žižek (2009), leva à despolitização: 

 

(...) esse tipo adentra acompanhado do discurso da pós-ideologia, 
muito difundido por autores como Fukuyama, que defende que as 
ideologias não seriam mais presentes no nosso mundo, pois o 
mesmo teria superado tais embates ao final da Guerra Fria. Então 
não caberiam mais disputas políticas a respeito do econômico, do 
político e do social; no lugar disso caberia encontrar gestores e 
tecnocratas inteligentes, responsáveis e neutros (imparciais, sem 
ideologias) para gerenciar a sociedade; uma elite formada por 
déspotas esclarecidos. A pós-política também se anuncia como “nem 
de direita e nem de esquerda”, com um posicionamento difuso, 
mesmo quando claramente defende um ponto ideológico (ZIZEK, 
2009, p. 51). 

 

Nesse sentido, Fernandes (2019, p. 217) explica que a pós-politica e a pós-

ideologia agem como farsas altamente ideológicas criadas para legitimar tanto 

posições conservadoras do senso comum quanto visões neoliberais de governança 

e eficiência de mercado, pretensamente neutras. Pode-se citar como exemplos o 

movimento da Escola sem Partido no campo educacional e as proposições do 

Banco Mundial para as políticas públicas educacionais brasileiras. 

A despolitização, nesse aspecto, atua como uma tática/estratégia neoliberal 

de negação do oposto e de bloqueio ao surgimento/insurreição de práticas contra 

hegemônicas. Nesse espectro: 

 

Na pós-política, o conflito das visões ideológicas globais 
incorporadas em diferentes partidos que competem pelo poder é 
substituído pela colaboração de tecnocratas esclarecidos 
(economistas, especialistas em opinião pública...) e multiculturalistas 
liberais. Através do processo de negociação de interesses, chega-se 
a um compromisso sob a forma de um consenso mais ou menos 
universal. A pós-politica enfatiza, assim, a necessidade de deixar 
antigas divisões ideológicas pra trás e confrontar novas questões, 
munidas do conhecimento especializado necessário e deliberação 
livre que leva em consideração as necessidades e demandas 
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concretas das pessoas (ŽIŽEK, 1999 apud FERNANDES, 2019, p. 
217). 

 

Fernandes (2019) se utilizando das ideias de Chauí e Nogueira (2007), p. 

216, reitera a ideia de despolitização, explicando que: 

 

a despolitização age de duas maneiras: distancia diretamente as 
pessoas do político, criando barreiras à consciência política e 
desqualificando as práticas políticas; e marcando o surgimento de 
politizações alternativas difusas e erráticas que focalizam o individuo 
e cujo descarte da necessidade de praticas institucionais e 
organizativas alternativas cria a autoexclusão e impede a 
apropriação e transformação do Estado. 

 

Ao tratar de temas importantes para a sociedade como a desigualdade, a 

violência e o papel do Estado, adotar uma postura pós-política de despolitização 

significa negar o caráter político das questões políticas por excelência, evitando os 

conflitos e direcionando as atenções para outros aspectos.  

Dando ênfase na fase da adesão à Lei n. 13.415/2017, a Política de Fomento 

à Implementação de Escolas de Tempo Integral (EMTI/Reforma do Ensino Médio) é 

importante ressaltar que, segundo os documentos consultados, a reforma ancora-se 

na valorização de abordagens práticas, propondo os chamados itinerários 

formativos, que sustentam o caráter interativo e diversificado do currículo. Além 

disso, ela introduz o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em duas etapas: 

uma prova comum, com base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 29 e uma 

prova por itinerário formativo (BRASIL, 2017). 

No texto da reforma, o currículo é dividido em duas unidades curriculares: a 

parte comum e a flexível. A unidade comum pretende ser obrigatória a todos os 

estudantes e é subdividida, por sua vez, em outras duas: a formação geral básica e 

o projeto de vida.  

A formação geral básica deve ter carga horária máxima de até 1800 horas. 

Nela estão abrigadas as disciplinas que compõem a BNCC, levando em 

consideração as competências e habilidades previstas na base para as Áreas do 

                                                             
29 BNCC do ensino médio esta que, até o momento de conclusão desta pesquisa não havia sido 
promulgada.  
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Conhecimento (ciências da natureza, linguagens, matemática e ciências 

humanas)30.  

O projeto de vida concerne à capacidade do estudante de definir objetivos 

para sua vida pessoal, acadêmica, profissional e cidadã. Essa dimensão deve ser 

estimulada ao longo de todo o processo de formação geral básica, assim como 

proposto na SEEM. 

Na outra unidade curricular (flexível) estão abrigados os chamados itinerários 

formativos e as unidades eletivas e prevê carga horária mínima de até 1.200 horas. 

Os itinerários formativos proporcionam um aprofundamento em uma ou mais Áreas 

do Conhecimento e/ou na Formação Técnica e Profissional, conforme interesse do 

estudante e/ou capacidade de oferta de redes/escolas, segundo o material de 

divulgação da reforma elaborado pelo Instituto Porvir (2018). 

Estes itinerários se baseiam em quatro eixos estruturantes: investigação 

científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e 

empreendedorismo. Já as unidades eletivas, de oferta opcional, prometem a 

ampliação de conhecimentos de interesse dos estudantes, ou que tenham 

relevância na realidade às quais pertencem. 

A reforma pode ser problematizada sobre vários aspectos além da dimensão 

curricular da privatização da educação básica, conforme já discorrido anteriormente 

(ADRIÃO, 2018). Segundo Motta e Frigotto (2017), no contexto da reforma 

trabalhista, a medida impacta diretamente o magistério, de forma a precarizá-lo. 

Neste cenário, percebe-se que as duas reformas se inserem em um panorama de 

retomada de políticas de austeridade fiscal perpetradas pelo governo Temer. 

Além de deixar os professores mais suscetíveis a contratos pontuais e sem 

garantias, torna-se viável o encolhimento no número de contratações pela 

possibilidade do ensino à distância. Esses também poderão ser substituídos por 

profissionais de “notório saber” quando assim for necessário, no caso da parte 

flexível do currículo, principalmente no itinerário formativo da formação profissional. 

Este, por exemplo, poderá ser cursado fora da escola. 

Essa medida coloca profissionais não preparados para o exercício da 

docência em contato com os estudantes, o que pode trazer um impacto não previsto 

para sua formação. Pela forma como está estruturado o currículo, não será possível 

                                                             
30 Também devem obedecer às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o ensino médio, da 
Resolução Nº 3, de 21 de novembro de 2018 do Conselho Nacional de Educação (CNE). 
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a garantia de uma formação geral de caráter integral aos jovens que escolherem 

seguir o itinerário da formação profissional. 

 Assim, nesta seção, foram abordados o tema da educação integral e as 

políticas que buscaram fomentar esta modalidade para o ensino médio no estado do 

RJ. Também tratou-se a parceria com o IAS na produção de uma política 

educacional específica para etapa e a forma de oferta no estado, sobre as disputas 

e tensões sofridas no campo educacional a partir da atuação de agentes 

empresariais e sobre a adoção da reforma do ensino médio pela rede, que seguiu a 

política curricular já existente. 

A partir do exposto, trata-se, então, do debate acerca dos seguintes tópicos 

da política da SEEM: a organização do currículo pautada em competências e 

marcada pela flexibilidade que incorpora componentes curriculares ditos inovadores 

e a matriz de competências socioemocionais.  

Portanto, a partir da Deliberação CEE/RJ n. 344/2014, a rede estadual de 

educação do RJ passa por uma reorganização de sua estratégia curricular para o 

ensino médio integral. A rede estadual pauta-se na política educacional da SEEM 

para adesão ao edital da reforma do ensino médio (Lei n. 13.415/2017), a qual já 

estava em vigor anteriormente. Deste modo, a diretriz curricular do Ensino Médio em 

Tempo Integral com Ênfase em Empreendedorismo Aplicado ao Mundo do Trabalho 

(EMTI-RJ) mantém o mesmo escopo.  

Na Resolução SEEDUC/RJ n. 5424/2016 foi possível encontrar as normas 

estabelecidas para que se pudesse firmar o convênio entre a SEEDUC/RJ e o IAS. 

No Art. 20 se lê: 

 

O Programa de Educação Integral poderá ser implantado nas 
unidades escolares a partir de convênios entre a SEEDUC e 
instituições públicas ou privadas, com o objetivo de atender de forma 
célere às demandas sociais. § 1º - A parceria com instituições 
públicas ou privadas deverá ser formalizada através da celebração 
de Termo de Convênio, respeitada a legislação vigente. § 2º - A 
parceria deve ter como objetivo contribuir para a implementação de 
projetos e propostas pertinentes à política educacional planejada 
para a região em que serão desenvolvidos. § 3º - A celebração de 
parceria deverá atender aos requisitos pedagógicos específicos, 
devendo ser observadas as necessidades de recursos humanos e 
infraestrutura para implantação de cada projeto. § 4º - A delimitação 
das obrigações e da participação dos parceiros e da SEEDUC 
deverá ser discriminada no Termo de Convênio. Art. 21 - A SEEDUC 
e as instituições parceiras realizarão estudo conjunto, a fim de 
estabelecer diretrizes sobre aspectos específicos do 
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desenvolvimento pedagógico da parte técnica das novas unidades 
(RIO DE JANEIRO, 2016). 

 

 Os questionamentos que surgem frente à análise do documento, partem da 

dimensão da privatização da gestão da educação pública designada por Adrião 

(2018). Também se inserem dentro da dimensão da privatização do currículo: 

 

A privatização do currículo (...) Trata-se, mais amplamente, da 
transferência para o setor privado da definição do que ensinar, 
do como ensinar e do quando ensinar, além dos processos de 
verificação da aprendizagem, ou seja da definição dos desenhos 
curriculares. Importante indicar que a transposição de políticas 
desenvolvidas em outros países é potencializada pelo processo de 
globalização econômica e o aprofundamento da gestão corporativa 
da educação. Tal situação é percebida em propostas de reforma 
curricular sugeridas pelo IAS e financiadas por fundos de 
investimento ou por empresas que comercializam insumos 
tecnológicos (ADRIÃO, 2018, p. 20, grifos meus) 

 

Considera-se nesse trabalho que a reforma do ensino médio, Lei n. 

13.415/2017 acabou por cristalizar o currículo estabelecido pela parceria com o IAS. 

No governo Michel Temer, juntamente com uma fissura do Estado Democrático de 

Direito, ocorreu uma rápida guinada à direita, que comprometeu seriamente 

conquistas e direitos sociais. 

A reforma trabalhista, a Emenda Constitucional n. 9531, dentre outras 

medidas, ilustram o retrocesso vivenciado no período. Segundo Freitas (2018), o 

ano de 2016 trouxe mudanças radicais de rumo na direção ideológica do projeto 

nacional, abandonando as concepções desenvolvimentistas que conduziram o 

estado brasileiro em épocas não muito distantes e pondo novamente em curso o 

liberalismo econômico.  

Adrião (2018) contextualiza e explica os processos que envolvem esse tipo de 

reforma, se utilizando de Harvey (2005 apud ADRIÃO, 2018, p. 515): 

 

Com o aprofundamento da crise global do capitalismo nos últimos 
dez anos e a recente inserção do Brasil na divisão internacional do 
trabalho, as novas estratégias de acumulação de capital têm por 
objetivo recompor as taxas de lucro ao patamar pré-crise dos 
principais agentes da economia mundial. Perante a crise econômica, 
o governo e as empresas buscam restaurar a acumulação capitalista 
por meio da mercantilização dos direitos sociais, como 

                                                             
31 Chamada “PEC do fim do fundo”, que congela por 20 anos os gastos primários. 
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educação, saúde, previdência, desmonte da proteção 
trabalhista, entre outros, processo denominado 
apropriadamente de “acumulação por espoliação” (HARVEY, 
2005) ou “políticas austericidas” (grifos meus). 

 

Na Lei n. 13.415/2017 é colocada a necessidade do alargamento da jornada 

escolar nesta etapa de ensino. A mesma modifica a LDB/1996 para que a etapa seja 

contemplada com o plano de ampliação de jornada, como pode ser lido a seguir: 

 

Art. 1o: O art. 24 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa 
a vigorar com as seguintes alterações: Art. 24. I - a carga horária 
mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e 
para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de 
efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 
finais, quando houver; § 1º A carga horária mínima anual de que trata 
o inciso I do caput deverá ser ampliada de forma progressiva, no 
ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os 
sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo 
menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 
2017 (BRASIL, 2017, grifos meus). 
 

 Sobre a concepção de educação integral, a Lei n. 13.415/2017, determina no 

art. 35-A: “§ 7º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação 

integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu 

projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e 

socioemocionais” (BRASIL, 2017). 

Em 2017, a SEEDUC/RJ se inscreveu no edital publicado pelo governo 

federal32 que tinha como escopo fomentar a implantação de escolas de ensino 

médio em tempo integral (EMTI). Instituído pela Lei n. 13.415/2017 e, 

posteriormente, pela Portaria n. 1.023/2018. O edital apresentado pela Lei n. 

13.415/2017 instituiu: 

 

(...) no âmbito do Ministério da Educação, a Política de Fomento à 
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 
Parágrafo único. A Política de Fomento de que trata o caput prevê o 
repasse de recursos do Ministério da Educação para os Estados e 
para o Distrito Federal pelo prazo de dez anos por escola, contado 
da data de início da implementação do ensino médio integral na 
respectiva escola, de acordo com termo de compromisso a ser 
formalizado entre as partes, que deverá conter, no mínimo: I - 
identificação e delimitação das ações a serem financiadas; II - metas 
quantitativas; III - cronograma de execução físico-financeira; IV - 

                                                             
32 Através da Portaria MEC n. 727/2017. 
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previsão de início e fim de execução das ações e da conclusão das 
etapas ou fases programadas (BRASIL, 2017). 

 

 Essa legislação, de acordo com a retórica governamental, estaria relacionada 

ao cumprimento do Plano Nacional de Educação - PNE/2014 (Lei n. 13.005/2014) 

que estabeleceu entre suas metas: 

 

Meta 06: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo 
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da 
educação básica (BRASIL, 2014, p. 28). 
 

Percebe-se que no próprio texto do Plano, a parceria com o setor privado já é 

considerada uma estratégia (6.5 - que trata das parcerias com entidades privadas33) 

para o cumprimento da meta.  

A proposta do novo ensino médio, elaborada pelo MEC, apresentou como 

diferencial a ampliação da carga horária, a centralidade do jovem no processo de 

aprendizagem, o desenvolvimento integral, a formação para a vida no século XXI, a 

flexibilização e a atualização curricular a partir da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e das diretrizes curriculares.  

Segundo a análise documental realizada nesta pesquisa, todas estas 

prescrições podem ser encontradas também no texto que define a política curricular 

produzida a partir da parceria IAS/SEEDUC-RJ/P&G-Codin. 

 
  

                                                             
33 “estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos matriculados 
nas escolas da rede pública de Educação Básica por parte das entidades privadas de serviço social 
vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de 
ensino” (BRASIL, 2014). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que um trabalho acadêmico não se encerra no momento em que o 

curso acaba. Essas considerações finais são escritas no sentido de levantar alguns 

debates no campo de estudos sobre políticas curriculares a partir da investigação 

realizada, que envolve também os processos de privatização da educação básica.  

Retomando o contexto macro onde se insere a pesquisa, pode-se entender a 

conjuntura de reestruturação do capital como um processo multifacetado e 

complexo, a partir de um projeto político e utópico que visa a reorganização do 

capitalismo internacional e a conservação de poder nas mãos das elites econômicas 

(JESSOP, 2002).  

Nesse cenário, no Brasil, a estratégia vem sendo a prescrição de soluções e 

reformas neoliberalizantes, visando a diminuição do Estado para superar a crise. O 

mercado, nesse sentido, deve sanar as falhas do Estado, prezando por valores 

como a eficiência e a produtividade na administração pública, a fim de incorporar 

sua lógica (PERONI, 2003).  

Com base na contribuição dos referenciais analíticos elencados (BALL, 2004, 

2006, 2012; BOURDIEU, 2014; ADRIÃO, 2018, PERONI, 2003, FREITAS, 2012, 

2018; LOPES, 2004; MACEDO e LOPES, 2011; AVELAR, 2019; RIOS, 2010) pode-

se interpretar a agência do Instituto Ayrton Senna sob os contextos de influência e 

de produção de texto na política do SEEM, resultante da parceria do terceiro setor e 

do setor público, financiada pelo setor privado. 

Também pode-se fazer uma leitura da posição do Instituto como um 

importante membro de uma rede de governança, que tem como papel central a 

prescrição de políticas educacionais no Brasil. No que se refere especificamente às 

políticas curriculares elaboradas neste contexto histórico, ancorado em Macedo e 

Lopes (2011), este trabalho realiza a interpretação em que a formulação destas 

acaba acolher as intenções do modelo produtivo dominante. 

Deste modo, através do currículo é possível disseminar valores, crenças, 

práticas e culturas, formando indivíduos para um mundo guiado pelos interesses do 

mercado. Assim, a atuação dos institutos e fundações na produção de políticas 

curriculares para o ensino médio visa possibilitar a formação de jovens para uma 

sociedade com ideais liberais, motivados para competição e meritocracia.  
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O Instituto Ayrton Senna se insere nesse contexto a partir de sua posição de 

destaque nos diversos campos político, científico e econômico, cunhados por 

Bourdieu (2004), o que permite defini-lo também enquanto um membro importante 

de uma comunidade epistêmica. Segundo Dias e Lopes (2009), esse conceito 

refere-se à articulação de atores múltiplos, formado por grupos sociais e sujeitos que 

atuam com domínio sobre o campo da produção de políticas, disputando o campo 

entre si nesta arena.  

Nesse sentido, a interpretação do Estado como o principal produtor de 

princípios de representação simbólica do mundo social de Bourdieu (2014) permite 

também pensar os efeitos simbólicos que a produção de políticas educacionais 

informadas a partir de parcerias entre o setor público, o setor privado e o terceiro 

acabam por reverberar na sociedade. 

Conforme levantado anteriormente, ao interferir nos processos de tomada de 

decisão frente às políticas educacionais, o terceiro setor não possibilita o controle 

pela sociedade, e suas agendas não passam por validação publica.  

Se ao Estado cabe o poder de principal organizador da vida social a partir da 

disseminação de consensos (BOURDIEU, 2014), ao incorporar em sua forma de 

atuação esse tipo de parceria, ele também congrega os processos de despolitização 

que decorrem destas, normatizando sua desresponsabilização perante suas politicas 

públicas essenciais, ao incorporá-la em suas praticas institucionais. O texto do Plano 

Nacional de Educação (PNE/2014) é um importante exemplo, pois cita a parceria 

com o setor privado como estratégia para o cumprimento da meta 6 sobre a 

ampliação da educação integral. Não é de se estranhar que depois de sua 

promulgação os estados se sintam legitimados para ampliarem ainda mais essa 

operacionalização, que já vinham realizando desde a década de 1990. A Resolução 

Seeduc/RJ n. 5424/2016 é outro exemplo, de âmbito estadual, de norma legal que 

incorpora em sua estrutura os convênios a partir das mencionadas parcerias. 

Percebe-se, a partir da análise dos documentos definidos, que a política 

curricular da SEEM guarda uma dimensão de despolitização intrínseca que precisa 

ser problematizada, além da noção de desresponsabilização do Estado já 

mencionada. 

O caráter instrumental e funcional da política curricular, fundamentada a partir 

da pedagogia das competências, termina por conferir uma neutralidade falaciosa de 

suas concepções e objetivos (SILVA, 2008). Somado ao tratamento cientificista do 
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currículo (organizado a partir da definição de objetivos, estratégias, conteúdos, 

recursos e critérios de avaliação), e da indicação do desenvolvimento de 

competências individuais para superar o fracasso escolar, este modelo pedagógico 

se associa a uma concepção liberal de educação integral que valoriza os processos 

individuais e de meritocracia.  

Os princípios basilares da política educacional estudada34 levantam para a 

rede estadual a necessidade da interpretação do conceito de juventude de forma 

mais ampla e democrática, com a incorporação das várias formas de ser jovem e de 

reconhecimento do papel da escola na construção de identidades positivas. No 

entanto, a despeito deste caráter progressista, a constituição da própria política 

educacional não pode deixar de ser analisada a partir dos conceitos de 

despolitização e de desresponsabilização aos quais remonta.  

Como tratado nesta investigação, ao debater o tema do papel do Estado, 

adotar uma postura pós-política de despolitização frente às políticas produzidas 

significa negar o caráter político das questões políticas por excelência, evitando os 

conflitos e direcionando as atenções para aspectos difusos. Neste trabalho, 

analisamos a política curricular da SEEM levando em consideração o caráter 

despolitizante que as políticas curriculares informadas a partir da parceria do setor 

público com o setor privado e terceiro setor terminam por gerar.  

A despolitização se relaciona, dentre vários fatores, com o deslocamento do 

papel de definidor das políticas públicas para outros agentes que não o Estado, 

como o terceiro setor, ou o setor privado. Uma vez que suas agendas, interesses e 

ideologias destes não passaram por escrutínio público, nem recebem validação dos 

órgãos de controle, com base em Avelar (2019) e Fernandes (2019), podemos 

interpretar as políticas definidas por esse tipo de parceria como despolitizantes  

Atitudes pós-política e de despolitização, podem ser encontradas também nos 

discursos “nem esquerda, nem direita”, dos movimentos “Todos pela Educação”35 e 

“Acredito”36 no Brasil de 2019. Estes são exemplos de disseminação de um discurso 

                                                             
34 Retomando: o protagonismo juvenil, uma matriz de competências para o século XXI que une 

competências cognitivas e socioemocionais e um currículo flexível e integrado.  

35 “(...) é uma organização sem fins lucrativos composta por diversos setores da sociedade brasileira 
com o objetivo de assegurar o direito à Educação Básica de qualidade” (TODOS PELA EDUCACAO, 
homepage, 2020, s/p). 
36 O Acredito é um movimento brasileiro fundado em 2017, em meio à crise política e econômica no 
país, que declaradamente visa combater a polarização política e a desigualdade social.. 
(MOVIMENTO ACREDITO, 2020, s/p). 
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liberal e defesa da cooptação do público pelo privado, pautados na ideia de 

ineficiência estatal para justificar a normalização da retirada de responsabilidade do 

Estado perante às políticas educacionais como senso comum. 

Estas atitudes podem ser consideradas perigosas em tempos de um governo 

de aspirações antidemocráticas. Essas preocupações se ampliam sob uma 

administração que ignora a laicidade do Estado, nega a ciência e faz questão de 

despolitizar o campo político legislando com o apoio da disseminação de notícias 

falsas e políticas neoliberalizantes. 

Ganha-se destaque o ataque à educação pública laica e de qualidade 

socialmente referenciada que a administração atual promove, com corte de verbas 

para a educação pública, desmerecendo o papel da mesma para a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária.  

Retomando o debate sobre educação integral versus educação em tempo 

integral, a reforma do ensino médio acaba por esvaziar o papel da escola como 

espaço de formação integral do jovem, apequenando a concepção de educação 

integral. Cabe mencionar que, a rapidez e o modo como a reforma foi colocada na 

agenda política do governo Temer no ano de 2016, fornece indícios para a concluir 

que a mesma era um ponto de interesse bastante sensível para os chamados 

reformadores empresariais da educação, que obtinham boa posição no campo 

politico e bastante poder de barganha para impulsioná-la. Não que esse movimento 

reformista fosse novo no país, pois conforme colocado anteriormente, desde o 

governo Fernando Henrique Cardoso ele vem em uma crescente, tendo inclusive se 

beneficiado nos governos Lula e Dilma (2003-2016). 

Outro ponto que vale ser ressaltado sobre a reforma do ensino médio a 

coloca no centro de um processo neoliberalizante: sua confluência com a reforma 

trabalhista. A partir delas, é provável a diminuição nos números de concursos para o 

magistério, uma vez que parte do currículo do ensino médio pós-reforma prevê 

apenas metade da carga horária do que se tem hoje das disciplinas regulares, e o 

incentivo à realização de parcerias com o setor privado para o cumprimento dos 

chamados itinerários formativos.  

A investigação aponta para a centralidade do Instituto Ayrton Senna não só 

como agente responsável por processos de privatização da educação básica no RJ 

a partir da SEEM, mas também como membro de uma rede de governança e de 

uma comunidade epistêmica de grande capilaridade, no país. A partir das evidencias 
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levantadas e das análises investidas, foi possível correlacionar as concepções 

curriculares para o ensino médio integral no Rio de Janeiro no período entre 2014-

2017, com a organização curricular do texto que institui a reforma do ensino médio 

(Lei n. 13.415/2017).  
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ANEXO A - DELIBERAÇÃO CEE N. 344 DE 22 DE JULHO DE 2014 - DEFINE 

DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO 

ENSINO MÉDIO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. 
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ANEXO B - RESOLUÇÃO SEEDUC N. 5424 DE 02 DE MAIO DE 2016 - 

ESTABELECE O CONCEITO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  
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