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RESUMO 
 
 

 
Este trabalho aborda o Programa Jovem de Futuro (PJF), do Instituto Unibanco, o 
qual foi definido como política de educação nas/para as escolas de Ensino Médio no 
Estado do Ceará. Destaca elementos da integração curricular presentes nesse 
programa, com recorte temporal no período de 2012 a 2018. Investiga como 
professores das escolas localizadas no município de Aracati/CE ressignificaram, no 
contexto da prática, a integração curricular do PJF. Com base na abordagem do ciclo 
de políticas, de Ball e Bowe (1998), compreende as políticas de integração curricular 
como produções desenvolvidas em diversos contextos e de forma descentralizada. 
Defende, nas análises das políticas de currículo, que é no contexto da prática que as 
políticas são ressignificadas pela atuação dos envolvidos através de movimentos de 
negociação, de lutas e de resistências. Trata de uma pesquisa qualitativa a qual, 
metodologicamente falando, analisa a integração curricular em documentos, na 
literatura, em produções acadêmicas e no Programa Jovem de Futuro. Discute nas 
Diretrizes Curriculares e nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio a 
integração curricular na perspectiva da interdisciplinaridade, contextualização e 
competências. Por meio da discussão de Lopes (2008a), aborda as modalidades de 
currículo, o currículo por competências, o currículo centrado nas disciplinas de 
referência e o currículo centrado nas disciplinas ou matérias escolares. Enquanto 
pesquisa empírica investiga duas escolas de Ensino Médio situadas no município de 
Aracati (CE). Como resultados, considera que a integração curricular em 
documentos para o Ensino Médio e no Programa Jovem de Futuro apresenta 
perspectivas de competências, interdisciplinaridade e contextualização. Tais 
perspectivas buscam atribuir sentidos de qualidade ao currículo e à prática docente. 
Considera ainda que os professores partícipes da pesquisa reagiram à 
implementação do PJF, ressignificando as metodologias e as formações dos 
docentes. Por fim, conclui que a integração curricular pode ser discutida de forma 
menos determinista, sem centramentos e sem atribuir identidade ao currículo. 

 
Palavras-chave: Integração curricular. Projeto Jovem de Futuro. Ciclo de Políticas. 



 
 

RESUMEN 
 
 

Este trabajo aborda el Programa Joven de Futuro (PJF) del Instituto Unibanco, el 
cual fue definido como política de educación en las escuelas de Enseñanza Media 
en el Estado de Ceará. Destaca elementos de la integración curricular presentes en 
ese programa, en el período de 2012 a 2018. Investiga cómo profesores de las 
escuelas ubicadas en el municipio de Aracati / CE resignificaron, en el contexto de la 
práctica, la integración curricular del PJF. Con base en el enfoque del ciclo de 
políticas, de Ball y Bowe, comprende las políticas de integración curricular como 
producciones desarrolladas en diversos contextos y de forma descentralizada. 
Defiende en los análisis de las políticas de currículo, que es en la práctica, que las 
políticas son resignificadas por la actuación de los involucrados a través de 
movimientos de negociación, de luchas y de resistencias. Se trata de una 
investigación cualitativa que metodológicamente analiza la integración curricular en 
documentos: en la literatura, en producciones académicas y en el Programa Joven 
de Futuro. Discute en las Directrices Curriculares y en los Parámetros Curriculares 
para la Enseñanza Media la integración curricular en la perspectiva de la 
interdisciplinaridad, contextualización y competencias. Por medio de la discusión de 
Lopes, aborda las modalidades de currículo: el currículo por competencias, el 
currículo centrado en las disciplinas de referencia y el currículo centrado en las 
disciplinas o materias escolares. Como investigación empírica, investiga dos 
escuelas de enseñanza media situadas en el municipio de Aracati / CE. Considera 
que los resultados, de la integración curricular en documentos para la Enseñanza 
Media y el Programa Joven de Futuro presenta perspectivas de competencias, 
interdisciplinaridad y contextualización. Tales perspectivas buscan atribuir sentido de 
calidad al currículo y a la práctica docente. Se considera además que los profesores 
partícipes de la investigación reaccionaron a la implementación del PJF, 
resignificando las metodologías y las formaciones de los docentes. Por último, 
concluye que la integración curricular puede ser discutida de forma menos 
determinista, sin centralismos y sin atribuir identidad al currículo. 
 
Palabras clave: Integración curricular. Proyecto Joven de Futuro. Ciclo de Políticas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As políticas de integração curricular ganharam destaque nas discussões 

referentes ao Ensino Médio em leis, documentos, programas educacionais, em 

produções acadêmicas e na literatura a partir da década de 1990. A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB/BRASIL, 1996) estabeleceu uma série de 

medidas para o currículo da educação básica. A Lei foi suporte para a elaboração 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM/BRASIL, 

1999) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM/BRASIL, 1998; 2011). Esses documentos recomendam, de maneira geral, 

perspectivas de integração curricular via competências, interdisciplinaridade e 

contextualização. 

A partir do ano de 2012, foi implementado o Programa Jovem de Futuro (PJF) 

nas escolas do Estado do Ceará por meio de regime de parceria do Instituto 

Unibanco (IU) com o Ministério da Educação (MEC) e governos estaduais. A parceria 

entre o IU e o MEC contribuiu para incorporar o Jovem de Futuro ao Programa de 

Ensino Médio Inovador (ProEMI), favorecendo a disseminação do PJF nas escolas.   

O programa tornou-se uma política de educação para as escolas de Ensino 

Médio no Estado do Ceará. A proposta educacional do PJF tem como propósito 

desenvolver um modelo de Gestão Escolar para Resultados (GEpR).  

A GEpR, de acordo com o IU (2012), visa a contribuir para a melhoria das 

rotinas da gestão na escola, criar condições favoráveis à garantia dos resultados e 

oportunizar o efetivo direito à aprendizagem de todos os estudantes.  

Compreendemos que o modelo GEpR configura-se na concepção de gestão 

gerencial com ênfase em performance, padrão, protocolos e na cultura da avaliação. 

Como assinala Afonso (2001), a gestão com foco no gerencialismo exerce uma 

pressão no interior das escolas através do predomínio de uma racionalidade 

instrumental e mercantil que tende a sobrevalorizar indicadores e resultados 

acadêmicos quantificáveis e mensuráveis sem levar em consideração as 

especificidades dos contextos e dos processos educativos. 

Para fortalecer sua política de educação, o PJF desenvolveu metas de 

desempenho e metodologias específicas para gestores, professores e alunos, 

implicando mudanças no currículo da escola. As metodologias orientam a docência 

tanto em relação à formação quanto à prática. Elas são inseridas no plano de ação e 
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incorporadas ao Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. Para o IU, as 

metodologias são integradoras e inovadoras da prática docente. Dessa forma 

assumem relevância na política do programa.  

Minha motivação para discutir as políticas de integração de currículo atribuo 

às formações continuadas, aos estudos sobre a LDB, os PCNEM, as DCNEM e aos 

projetos interdisciplinares. Aprendi através dos documentos e nos projetos que a 

integração ocorre por meio do desenvolvimento das competências; por meio da 

junção das disciplinas caracteriza-se a interdisciplinaridade e contextualiza-se os 

conteúdos. Em 2012 participei da formação docente do PJF com esse sentido de 

integração curricular. O ingresso no mestrado em 2017 e no grupo de pesquisa 

Contexto possibilitou-me outros olhares sobre a integração curricular. Os diálogos 

em sala de aula e no grupo de pesquisa fizeram-me compreender que é possível 

discutir as políticas de integração de currículo sem necessariamente atribuir sentidos 

e identidade ao currículo.  

Nesta pesquisa, buscamos compreender como os professores ressignificaram 

no contexto da prática a integração curricular do PJF em duas escolas públicas 

localizadas no Estado do Ceará, no município de Aracati, no período de 2012 a 

2018. O recorte estabelecido compreende o primeiro ano da implantação do PJF no 

Estado do Ceará e a sua continuidade. O ano de 2018 representa o ano de 

conclusão da pesquisa nas escolas.  

Situada a problemática, definimos o objetivo geral e os objetivos específicos 

do estudo. O objetivo geral é analisar a ressignificação da integração curricular do 

Jovem de Futuro no contexto da prática docente. Definimos três objetivos 

específicos para a pesquisa: discutir a integração curricular nas DCNEM e nos 

PCNEM; dialogar com os autores as modalidades de integração curricular e analisar 

a política do Programa Jovem de Futuro. 

Previamente, discutimos a ideia de ressignificação incorporada à pesquisa. 

Na perspectiva de Santos e Oliveira (2013), ressignificar compreende sentidos 

construídos e reconstruídos na/pela escola numa relação de tradução das 

propostas. Para os autores, a ressignificação não acontece simplesmente pela ação 

dos envolvidos com a política na escola. Ressignificar refere-se ao processo criativo, 

sofisticado e complexo, e não somente colocar as políticas em prática. Dessa forma, 

a ressignificação das políticas educacionais ocorre no contexto das escolas, 

significando que  
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a escola é sim o ambiente privilegiado para a política acontecer como 
promulgação

1
, ganhando certa efetividade, intentando cumprir funções de 

mudança nos perfis educacionais e que os sujeitos escolares, com primazia 
para os docentes, são atores principais dessa promulgação, pois agem 
sistematicamente como indutores da efetivação da política no processo de 
ensino; que o contexto da prática tem a escola como referência, 
pressupondo um espaço para as políticas acontecerem (SANTOS, 2016, p. 
281). 

 
 

 Com Santos e Oliveira (2013), compreendemos que políticas curriculares são 

produções desenvolvidas em diversos contextos. Dessa forma, não há rompimento e 

nem polarização entre a política e a prática. A escola, no processo de 

implementação da política, ressignifica as propostas por meio da mobilização, 

adaptações, negociações e embates entre envolvidos. Portanto, na perspectiva 

como entendemos a ressignificação, no universo da escola o professor exerce poder 

no contexto da prática, uma vez que, por meio da prática, ele cria uma maneira de 

escapar das normas, cumprir sua função de educador e desenvolver aprendizagem 

dentro das condições existentes. 

Para um melhor conhecimento das questões em pauta, buscamos analisar no 

contexto das produções acadêmicas, por meio do estado da arte, como estão sendo 

abordadas as temáticas da integração curricular e do Programa Jovem de Futuro. 

Na análise das produções acadêmicas, priorizamos a problemática, aspectos da 

metodologia e os encaminhamentos dos pesquisadores. Organizamos os resultados 

em tabelas e quadros com a finalidade de facilitar a visualização dos dados e das 

análises. O mapeamento das produções acadêmicas foi realizado no Banco de 

Dados de Teses e Dissertações (BDTD). Tal banco é uma ferramenta com 

produções atualizadas e de credibilidade científica. Por meio dele pode-se ter 

acesso às produções por ano, por instituição, por programas e área de 

conhecimento.  

Iniciamos a revisão com os descritores ‗integração curricular‘ e ‗currículo 

integrado‘ no Ensino Médio em escolas públicas, com recorte temporal entre 2000 e 

2018, buscando incorporar discussões referentes à integração curricular.  

                                            
1 Para os autores, a ideia de Promulgação refere-se ao entendimento de que políticas são 
interpretadas e traduzidas por diversos atores políticos dentro do ambiente escolar, ao invés de 
simplesmente implementadas (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2012). 
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Em 2018, nos meses de fevereiro a março, realizamos a primeira busca por 

assunto, com os descritores escritos em minúsculo e entre aspas. Os resultados 

estão na tabela 1. 

 

Tabela 1- Mapeamento das produções acadêmicas de 2000-2018 

 
Descritores Dissertações  Teses Subtotal 

Integração curricular  111 48  159 

Currículo integrado     169       72      241 

Total     280     120      400 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No período de 2000 a 2018, foram produzidos 400 trabalhos, entre teses e 

dissertações, sendo que mais dissertações do que teses. Uma razão para essa 

diferenciação pode estar relacionada às políticas de acesso às universidades que 

disponibilizam mais cursos para mestrado do que para doutorado. 

O descritor ‗currículo integrado‘ destacou-se nas produções. Atribuímos esse 

fato à expansão da Rede Federal de Ensino2. A rede contempla políticas para as 

instituições federais de educação profissional e tecnológica com oferta de cursos 

integrados para a formação técnica em Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. A educação integrada proposta na Rede Federal de Ensino tem como 

objetivo estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e 

renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional (BRASIL, 2008).  

No descritor ‗integração curricular‘, encontramos pesquisas envolvendo a 

integração curricular em cursos superiores na área de saúde, de engenharia, de 

tecnologia, currículo de Licenciatura de Pedagogia e na temática de formação de 

professores. Essas abordagens não contemplavam a proposta do mapeamento 

definida a priori, necessitando de uma nova busca. Realizamos uma nova busca e 

acrescentamos aos descritores a palavra Ensino Médio. 

 

 

                                            
2 

A Rede Federal está vivenciando a maior expansão de sua história. De 1909 a 2002, foram 
construídas 140 escolas técnicas no país. Entre 2003 e 2016, o Ministério da Educação concretizou a 
construção de mais de 500 novas unidades referentes ao plano de expansão da educação 
profissional, totalizando 644 campi em funcionamento. Dados disponíveis em 
http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal. 

http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
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Tabela 2 - Descritores nas produções acadêmicas de 2000-2018 
 

Descritores  Dissertação Teses Subtotais 

Integração curricular no Ensino 
Médio 

  4              3      7 

Currículo integrado no Ensino 
Médio  

  8   1   9 

Total    12    4 16 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Selecionamos as 16 produções para realizar a leitura dos resumos. Na leitura, 

identificamos que 05 produções envolviam o Ensino Médio em escolas particulares, 

sendo 04 dissertações e 01 tese. Esses trabalhos foram desconsiderados, pois não 

atendiam o propósito do mapeamento. Identificamos também o cruzamento de duas 

dissertações nos descritores. Optamos por retirar as dissertações do descritor 

‗currículo integrado‘ por ter mais produções.   

A busca foi finalizada com um total de 09 trabalhos, sendo 06 dissertações e 

03 teses. Adotamos as seguintes estratégias para as análises das produções: 

realizamos leituras completas das pesquisas, separamos em bloco as dissertações e 

as teses, construímos quadros com os descritores, os títulos, o sobrenome do 

pesquisador e o ano da pesquisa. As produções estão organizadas em ordem 

decrescente pelo ano da publicação. Iniciamos pelo bloco das dissertações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1- Dissertações de 2000-2018 
                      

Total    Integração curricular  Total Currículo integrado 
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1 Atividades integradas de ensino 
e aprendizagem em Química 
numa perspectiva 
problematizadora. (NUNES, 
2008) 

1 
Desatando os nós do currículo 
integrado no Ensino Médio no âmbito 
dos institutos federais. (SCHNEIDER, 
2013) 

1 A integração curricular no 
ENEM: o caso das ciências da 
natureza. (MOURA, 2014) 

1 Construção de uma matriz curricular 
integrada para o Ensino Médio: um 
caminho para a recontextualização 
consciente do currículo. (DIAS, 2015) 

1 Integração curricular no Ensino 
Médio partindo da área de 
linguagens. (SOUZA, 2015) 

 
 

1 
Integração curricular da área de 
proteção ambiental de Baturité 
no ensino de biologia na 2ª 
série do Ensino Médio do Liceu 
de Baturité Domingos Sávio. 
(CAVALCANTE, 2017) 

  

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

O bloco das dissertações, no que se refere ao descritor ‗integração curricular‘, 

compõe-se dos trabalhos de Nunes (2008), Moura (2014), Souza (2015) e 

Cavalcante (2017).  

Nunes (2008) problematizou se a interligação entre as disciplinas de Química 

e Biologia promoveu uma melhor aprendizagem dos conceitos de Química pelos 

estudantes numa proposta integradora desses componentes curriculares. Utilizou 

como estratégia metodológica a resolução de problemas. A pesquisa configura-se 

um estudo de caso realizado com uma turma de 1ª série do Ensino Médio, na rede 

pública estadual do município de Novo Hamburgo/RS. O pesquisador considerou 

que a estratégia metodológica para a resolução de problemas possibilitou aos 

estudantes maior autonomia na construção de sua aprendizagem e que o trabalho 

integrado entre diferentes áreas do saber facilita a compreensão dos temas 

trabalhados. 

A produção acadêmica de Moura (2014) buscou compreender os discursos da 

integração curricular e da interdisciplinaridade como expressões nas recentes 

políticas públicas curriculares, tendo como referência o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). Na metodologia, constituiu um quadro empírico com as histórias de 

professores atuantes no Ensino Médio nas disciplinas de Biologia, Física e Química. 

Considerou que os professores reconhecem e endossam a importância do diálogo 
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entre as disciplinas, porém criticaram o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar, 

sem que condições apropriadas sejam garantidas para a realização de atividades 

integradas. 

Na dissertação de Souza (2015), o pesquisador investigou as estratégias 

planejadas e implementadas na integração dos componentes curriculares no Ensino 

Médio, partindo da área de Linguagens. Realizou um estudo com procedimentos 

bibliográficos, documentais e pesquisa de campo na Escola Técnica Estadual de 

São Paulo com docentes de Língua Portuguesa e Literatura. Concluiu que a 

integração curricular pode ter início com a postura do docente em sala de aula e que 

está para além da abordagem interdisciplinar e transdisciplinar. O professor pode 

partir do conteúdo a ser ensinado e ele mesmo estabelecer os pontos de contato 

com outras disciplinas.  

Cavalcante (2017) destacou a existência de pontos de intersecção entre o 

conteúdo proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino 

Médio, através dos livros didáticos que aderiram ao Plano Nacional do Livro Didático 

(PNLD), as unidades de conservação e as possibilidades de inserção no Ensino 

Médio. Escolheu para o estudo quatro turmas de 2ª série do Ensino Médio do Liceu 

de Baturité Domingos Sávio e a Área de Proteção Ambiental (APA) de Baturité. Os 

resultados observados nesse trabalho confirmaram que o conteúdo, seja teórico ou 

prático, quando apresentado de forma contextualizada, tem mais fácil compreensão 

e apreensão pelos alunos. Mostrou ainda que uma aula de campo na APA de 

Baturité é uma excelente ferramenta didática de apoio ao ensino de Biologia no 

Ensino Médio. 

Com o descritor ‗currículo integrado‘, as produções são dos pesquisadores 

Schneider (2013) e Dias (2015). Schneider (2013) abordou o desenvolvimento do 

currículo integrado no Ensino Médio e técnico profissional no âmbito do Instituto 

Federal Farroupilha - campus Santo Augusto. Buscou identificar a concepção de 

currículo que orienta as práticas escolares, apontando suas origens e trajetórias 

como um nó, que impõe limites e possibilidades à implementação do currículo 

integrado na escola. Analisou as mediações necessárias para superar a estrutura 

curricular fragmentada, visando à constituição da integração curricular a partir das 

disciplinas. Considerou a necessidade de construir diálogo entre professores das 

diferentes áreas, de ouvir a comunidade e os alunos e atender às especificidades de 



23 
 

formação desses sujeitos, promovendo o estudo e a reflexão das diferentes 

concepções que constituem a prática pedagógica de cada um e do coletivo. 

Dias (2015) relatou o processo reflexivo coletivo dos docentes e discentes na 

elaboração de uma proposta de integração curricular para a 1ª série do Ensino 

Médio, baseada nas DCNEM e no Currículo em Movimento (diretrizes curriculares 

para o Ensino Médio do Distrito Federal) de uma escola pública de Ensino Médio do 

Distrito Federal. Ressaltou que o trabalho é apenas um passo inicial no caminho de 

uma matriz curricular integrada que valorize a opinião de educadores e educandos 

na busca de formação humana integral. 

O bloco das teses foi construído com três produções, sendo duas com o 

descritor ‗integração curricular‘ e uma com o descritor ‗currículo integrado‘.  

 
Quadro 2 - Teses de 2000-2018 
 

                
Total   

Integração curricular  Total Currículo integrado 

1 O ensino de história em escolas 
públicas do interior de 
Pernambuco: currículo, saberes 
e práticas. (BEZERRA, 2014) 

1 
O currículo do Ensino Médio 
integrado: da intenção à 
realização. (BENFATTI, 2011) 

1 A política curricular integrativa: 
uma análise crítico-
hermenêutica sobre os atos de 
currículo presentes na 
integração/organização 
curricular no contexto da 
Educação Básica. 
(REBOUÇAS, 2014) 

  

Fonte: Elaborado pelo autor  
 

Na produção de Bezerra (2014), o pesquisador problematizou a relação entre 

currículo prescrito, saberes docentes curriculares e as práticas educativas do ensino 

de História em escolas públicas de Ensino Médio do interior de Pernambuco. 

Constatou que os professores de História reconhecem a importância dos 

documentos curriculares oficiais para o ensino da disciplina. Constatou também que 

os professores exercem a prática educativa com base nas suas experiências 

adquiridas ao longo do tempo as prescrições curriculares para o ensino de História 

na etapa média da Educação Básica. 

Em sua tese, Rebouças (2014) investigou de que maneira são engendradas 

as relações entre a organização curricular de perspectiva integrada e os atos de 
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currículo no contexto estudado. A pesquisa foi realizada com professores do Colégio 

Estadual Senhor do Bonfim, da Secretaria de Educação da cidade de Salvador. O 

estudo revelou que, no cenário escolar, a organização curricular disciplinar 

estabelece uma relação de coexistência com a abordagem integrada. Considerou 

que as práticas integradoras são apresentadas como uma forma de organização 

curricular mais dialógica, dialética e flexível, no entanto, não deixam de veicular 

práticas autoritárias de controle e poder. 

Benfatti (2011) analisou a integração do currículo de Ensino Médio e 

Educação Profissional em três escolas de Ensino Médio Integrado (EMI). O modelo 

de pesquisa escolhido foi de natureza qualitativa e com procedimento metodológico 

do estudo de caso em múltiplos contextos em escolas situadas no Ceará, Maranhão 

e Paraná. Concluiu que nas escolas da pesquisa, a integração está idealizada e 

concebida nos planos de cursos e acontece por meio de práticas curriculares 

isoladas e específicas de cada matéria.  

Com a realização desse mapeamento, analisamos que houve uma maior 

quantidade de dissertações em relação ao número de teses, prevaleceu uma maior 

quantidade de trabalhos no descritor ‗integração curricular‘ em relação ao descritor 

‗currículo integrado‘. Verificamos que houve cruzamento entre os descritores, ou 

seja, a mesma temática foi discutida nos dois descritores, significando que não há 

uma rigidez nas produções acadêmicas referente à temática integração curricular. 

Observamos que nessas produções acadêmicas, a integração curricular 

recebe outras denominações como a de currículo integrado, currículo global, 

metodologia de projetos, currículo interdisciplinar e currículo transversal. Apesar 

disso, por uma opção de organização, privilegiamos trabalhar com o termo 

integração curricular na escrita do texto. 

Nas análises das produções acadêmicas coletadas no estado da arte, 

observamos que as produções atribuíram sentidos de interdisciplinaridade, 

competências e contextualização ao currículo quando relacionaram a integração 

curricular como facilitadora dos temas trabalhados em sala de aula; com a 

contextualização dos conteúdos; como perspectiva de integração das diferentes 

áreas e disciplinas; como prática incentivadora do diálogo entre professores e 

alunos; como facilitadora da compreensão e apreensão dos conteúdos pelos alunos 

e perspectivas de mudanças na postura docente.  



25 
 

Analisamos que as discussões em torno das políticas de integração curricular 

nas produções acadêmicas para o Ensino Médio buscaram atribuir sentidos para o 

currículo, sugerindo que, com a integração curricular acontecem mudanças 

inovadoras no contexto da prática dos professores.  

Entendemos que para construir modelos de currículos, as discussões 

envolvendo a temática da integração curricular nas políticas de currículo têm sido 

uma demanda bastante disputada no contexto da educação brasileira. É uma 

temática que tem ganhado força, pois aglutina diversas demandas, as quais 

motivam intensas disputas e negociações de sentidos entre grupos distintos que 

buscam a legitimação de seus interesses. Os grupos que disputam as demandas 

curriculares estão inseridos em comunidades epistêmicas e disciplinares.  

Com base em estudos de Ball (1998; 2004), Dias e Lopes (2009, p. 83) 

destacam que os grupos envolvidos nas comunidades epistêmicas são constituídos 

em rede de sujeitos e grupos sociais que participam da produção, circulação e 

disseminação de textos nas políticas curriculares cujas discussões compreendem o 

contexto da influência e da definição de textos. 

Quanto às comunidades disciplinares, Costa e Lopes (2016, p. 29), a partir de 

estudos de Goodson (1997), afirmam que elas agregam os pesquisadores do campo 

disciplinar científico, os professores universitários e escolares que, mobilizados em 

torno das disciplinas, ―influenciam, geram e cancelam oportunidades, mudando 

fronteiras e prioridades, sofisticando a burocratização com a institucionalização de 

associações especializadas, com normas e ética próprias‖ (COSTA; LOPES, 2016, 

p. 29).  

Na discussão sobre a política de integração curricular e na concepção de 

currículo, nos aproximamos teoricamente da perspectiva pós-estruturalista defendida 

por Lopes Macedo (2011) e Lopes (2015). Para essas autoras, as políticas 

curriculares são construções discursivas com textos (representações) e discursos 

(práticas) imersos em rede e dependentes da história. Quanto à concepção de 

currículo, as autoras o defendem como uma prática de poder, uma prática de 

significação, de atributos de sentidos. Assim, as políticas de currículo e o próprio 

currículo constituem-se de luta política pela própria significação do que vem a ser 

sociedade, justiça social, emancipação e transformação social.  

Lopes (2015) apresenta divergências com as propostas curriculares que 

objetivam criar padrão e fundamentos por meio de um conjunto de conteúdos 
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básicos, buscando através de um conjunto de critérios consensuais atribuir 

identidade para o currículo da educação básica. Os modelos de currículos são 

questionados pela autora, uma vez que eles buscam estabilizar e criar identidades 

para as políticas de currículo. Nessa discussão, a autora apresenta a ideia de 

descentramento e de contexto como contraproposta às políticas curriculares que 

buscam fixar identidade ao currículo. 

Para a autora, a ideia de descentramento está associada nas políticas de 

currículo às disputas provisórias, contingenciais, instáveis e fugidias. Significa dizer 

que não tem relação com multiplicar os centros de poder atribuindo outras 

significações, estabelecendo alternativas ocasionais entre um centro e outro e 

tampouco com a ideia de manter um centro único. Quanto ao contexto, Lopes (2015) 

compreende-o como construções discursivas no/do mundo. Assim, ―a produção de 

centros e contextos da política (de currículo) depende de atos de poder, constitui – e 

é constituída por – certos discursos (pedagógicos)‖ (LOPES, 2015, p. 446). 

Após as análises das produções acadêmicas referentes à integração 

curricular, observamos espaços para dialogar sobre essa temática de forma menos 

determinista, sem centramentos e sem atribuir identidade ao currículo, haja vista a 

compreensão que temos da produção de política de maneira descentralizada e em 

contextos. 

Realizadas as análises das produções acadêmicas sobre a integração 

curricular, passamos ao mapeamento das produções do PJF. Nesse estudo, 

buscamos identificar as perspectivas de abordagens dos pesquisadores, destacando 

também a problemática, os aspectos da metodologia e os encaminhamentos. 

Buscamos, nas produções sobre o PJF, alusão ao tema da integração curricular. 

Observamos que o Jovem de Futuro em textos é abordado ora como projeto e 

ora como programa. Dessa maneira decidimos fazer o mapeamento utilizando o 

descritor ‗Projeto Jovem de Futuro do Instituto Unibanco‘ e ‗Programa Jovem de 

Futuro do Instituto Unibanco‘. Mapeamos as produções, a partir de 2012, quando 

iniciou o programa no Estado do Ceará e finalizamos em 2018, ano de conclusão da 

pesquisa.  

O mapeamento foi feito no período de junho a julho de 2018. Realizamos a 

busca por título com os descritores ‗Projeto Jovem de Futuro do Instituto Unibanco‘ e 

‗Programa Jovem de Futuro do Instituto Unibanco‘.   
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Encontramos 20 produções, sendo 16 dissertações e 04 teses. Acessamos os 

resumos e constatamos diversas discussões envolvendo as produções com 

assuntos repetidos. Produções sobre alocação de recursos, avaliação de impacto, o 

Ensino Médio no Brasil e o Instituto Unibanco, o Ensino Médio no Brasil e a 

privatização do público. Esses assuntos estão também nas produções selecionadas, 

porém, buscamos aquelas que, mesmo de forma sutil, se aproximassem da temática 

da integração curricular. 

Assim, dentre as 20 pesquisas, selecionamos no total de 09 produções, 

sendo 08 dissertações e 01 tese. Das dissertações selecionadas, 06 representam o 

descritor ‗Projeto Jovem de Futuro do Instituto Unibanco‘ e, duas, o descritor 

‗Programa Jovem de Futuro do Instituto Unibanco‘, sendo este último descritor 

representante da tese.  

No mapeamento das produções acadêmicas do PJF, na organização dos 

quadros  e nas análises, adotamos as mesmas estratégias usadas nas produções 

acadêmicas referentes à temática da integração curricular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 - Dissertações do PJF 2012-2018 
 

                
Total 

Projeto Jovem de Futuro do 
Instituto Unibanco 

Total Programa Jovem de Futuro do  
Instituto Unibanco 
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1 
Análise dos efeitos de 
programas educacionais: o 
caso Projeto Jovem de Futuro 
do Instituto Unibanco. (SILVA, 
2010) 

1 
 A aprendizagem matemática no 
âmbito do Programa Jovem de 
Futuro: foco na metodologia entre 
jovens. (SOUZA, 2015)  

1 
O desafio do abandono 
escolar no Ensino Médio: 
análise das práticas de gestão 
do Projeto Jovem de Futuro 
em três escolas paulistas. 
(IWASAKI, 2013) 

1 As formações no âmbito da 
parceria Programa Ensino Médio 
Inovador/Jovem de Futuro – 
ProEMI/JF. (CAMARGO, 2015)  

 

1 
A análise das formações 
realizadas a distância pelo 
projeto jovem cientista para 
escolas de Porto Alegre 
participantes do Projeto 
Jovem de Futuro. 
(FORESTIERI, 2014) 

  

1 
As contribuições da rede 
jovem de futuro para a 
sustentabilidade do Projeto 
Jovem de Futuro. (COSTA, 
2015) 

  

1 
O Instituto Unibanco e o 
Projeto Jovem do Futuro: uma 
forma de inserção dos 
empresários nas políticas 
públicas educacionais para o 
Ensino Médio. (RODRIGUES, 
2016) 

  

1 Avaliação de impacto do 
Projeto Jovem de Futuro no 
Ceará. (MACEDO, 2017)  

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O primeiro grupo das dissertações foi composto com o descritor ‗Projeto 

Jovem de Futuro‘. Desse grupo, fazem parte as pesquisas de Silva (2010), Iwasaki 

(2013), Forestieri (2014), Costa (2015) e Rodrigues (2016). 

Silva (2010) investigou a avaliação de impacto na fase piloto, no ano de 2008, 

do Projeto Jovem de Futuro nos Estados de Minas Gerais (MG) e Rio Grande do Sul 

(RS). Aplicou conceitos básicos de avaliação estatística de programas sociais. Para 

a escolha das escolas, adotou critérios de pareamento, sendo uma de tratamento e 

outra de controle. A escolha foi realizada por sorteio público. As escolas foram 
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distribuídas em dois grupos denominados de tratamento e de controle. As de 

controle permaneceram recebendo as políticas educacionais do Estado e foram 

acompanhadas pelos técnicos do IU e das secretarias. Em MG, 48 escolas foram 

sorteadas, das quais 28 de controle e 20 de tratamento. No RS, 50 escolas foram 

sorteadas, 25 de controle e 25 de tratamento. O público-alvo foram os alunos das 1ª 

séries e as disciplinas envolvidas foram Língua Portuguesa e Matemática. Silva 

(2010) constatou que o PJF contribuiu para a redução da desigualdade nas notas 

dos alunos tanto no grupo de controle quanto no de tratamento nos dois Estados. 

Também que os investimentos na infraestrutura escolar, na gestão, capacitação de 

professores e os projetos pedagógicos integradores impactaram positivamente nas 

notas dos estudantes. O pesquisador concluiu que as políticas de transferência de 

recursos para educação repercutem na performance dos alunos. 

A pesquisa de Iwasaki (2013) investigou o abandono escolar e a prática da 

gestão em três escolas de São Paulo (SP) no período de 2010 a 2012. Sua pesquisa 

teve como propósito uma revisão nos instrumentais pedagógicos do PJF. 

Recomendou um plano de ação educacional contemplando práticas de gestão 

escolar para combater o abandono escolar. Na coleta das informações, incluiu 

técnicas da pesquisa documental, análises de documentos e uma pesquisa de 

campo. Entrevistou os gestores das escolas. As escolas da pesquisa foram 

selecionadas a partir de dois indicadores: desempenho e abandono. A pesquisadora 

concluiu que houve melhorias em relação ao desempenho dos alunos no decorrer 

dos anos de execução do PJF com as práticas pedagógicas inseridas nas 

metodologias, no entanto as ações desenvolvidas nas escolas não surtiram efeito 

nos índices de abandono. Em sua pesquisa, apontou fatores que interferem no 

abandono, como falta de acompanhamento familiar, gravidez na adolescência, 

ingresso no mundo do trabalho, desmotivação, entre outros. 

A dissertação de Forestieri (2014) analisou a qualidade, os problemas e a 

efetividade na prática da formação docente à distância do Curso Jovem Cientista, 

uma das metodologias do PJF. Aplicou 15 entrevistas com professores de Porto 

Alegre (RS) no ano de 2012. A finalidade do estudo consistia em um plano de ação 

educacional visando a melhorias no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e com 

estratégias de formação de docentes a distância para o IU. Por meio de sua 

pesquisa concluiu que a formação a distância teve problemas de inscrição na 

plataforma, de desempenho dos moderadores e baixa efetividade do curso ofertado. 
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Seu plano contemplou cursos pautados nas características e potencialidades do 

ensino a distância alinhado às demandas educacionais da atualidade. 

Costa (2015), na sua pesquisa de dissertação, investigou a implementação do 

polo de Minas Gerais na Rede Jovem de Futuro do Instituto Unibanco e a parceria 

com a Secretaria de Educação de Minas Gerais. Realizou entrevistas com 20 

gestores que atuam nas 13 escolas que participam das atividades da Rede Jovem 

de Futuro no Estado. A pesquisadora constatou que a Rede Jovem de Futuro não 

tem sido determinante para que as escolas mantenham em funcionamento as 

práticas adquiridas e implantadas durante o desenvolvimento do Projeto Jovem de 

Futuro. Recomendou com base nos dados da pesquisa um Plano de Ação 

Educacional, propondo ações práticas, tanto estratégicas como operacionais, para 

que a Rede Jovem de Futuro tenha a sua eficácia desenvolvida e garanta a 

continuidade das atividades realizadas durante o Projeto Jovem de Futuro e, 

consequentemente, a sustentabilidade dos resultados alcançados durante o projeto. 

A última dissertação com o descritor ‗Projeto Jovem de Futuro‘ foi abordada 

por Rodrigues (2016). O pesquisador analisou a inserção do setor privado na 

educação básica pública, a partir do estudo da incursão do Instituto Unibanco no 

Ensino Médio público com a proposta do Jovem de Futuro. A partir de um estudo 

qualitativo e de análise documental a pesquisa demonstrou que o Instituto Unibanco 

traçou como objetivo atuar na Educação Básica pública. Para tanto, passou de uma 

atuação fragmentada na assistência social, para uma atuação incisiva na escola 

pública, por intermédio da parceria constituída com o Ministério da Educação para 

execução do Programa Ensino Médio Inovador/Jovem de Futuro. Considerou que 

em decorrência da assunção da tecnologia, o Instituto Unibanco se insere nas 

escolas por intermédio dos ordenamentos previstos pelo Jovem de Futuro com o 

curso de formação para gestores e a capacitação dos professores em suas 

metodologias. 

O segundo grupo das dissertações foi composto pelo descritor ‗Programa 

Jovem de Futuro do Instituto Unibanco‘. Nesse grupo estão as pesquisas de Souza 

(2015) e Camargo (2015).  

Souza (2015) verificou se a Metodologia Entre Jovens do Programa Jovem 

de Futuro contribuiu para a construção de uma aprendizagem significativa em 

matemática, tendo como suporte a Sequência Fedathi na melhoria das estratégias 

didáticas utilizadas pelos tutores-professores da Escola Estadual de Ensino Médio 
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Padre Saraiva Leão, localizada no município de Redenção, no Estado do Ceará. Os 

sujeitos da pesquisa foram os alunos e os tutores das 2ª séries. O pesquisador 

concluiu que a utilização da proposta teórico-metodológica Sequência Fedathi 

durante as aulas do Entre Jovens promoveu maior interação aluno-aluno e aluno-

tutor. Possibilitou a ampliação de discussões e questionamentos e contribuiu para a 

melhoria dos resultados das avaliações internas e externas dos alunos assistidos 

pelo Programa Jovem de Futuro. 

Em sua dissertação, Camargo (2015) investigou a rotatividade dos 

supervisores do Programa Ensino Médio Inovador/Jovem de Futuro (ProEMI/JF) no 

Estado do Ceará e a consequente ausência de participação em todas as formações 

oferecidas pelo Instituto Unibanco. Utilizou como metodologia a entrevista 

semiestruturada com quatro articuladores de gestão e dez superintendentes de 

ensino que atuam como supervisores do ProEMI/JF. Comprovou que a rotatividade 

dos supervisores foi um problema para as formações oferecidas pelo IU. Propôs um 

plano de ação visando a garantir que supervisores possam cursar os módulos das 

formações independentemente do momento em que assumam o cargo. Sua 

proposta incluiu um plano de formação adaptado também para os docentes com 

menor interdependência entre os módulos e com oferta contínua por meio de 

ambiente virtual de aprendizagem. 

 
Quadro 4 - Tese do PJF 2012-2018 
 

                
Total  

Programa Jovem de Futuro do Instituto Unibanco 

1 
A FORMAÇÃO DISCURSIVA NEOLIBERAL EM ESCOLAS PÚBLICAS 
ESTADUAIS: o Projeto Jovem de Futuro do Instituto Unibanco. (MONTEIRO, 
2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tese de Monteiro (2014) analisou o discurso neoliberal do PJF na formação 

dos professores e os sentidos produzidos no e sobre o trabalho docente em duas 

escolas estaduais de Porto Alegre, no período de 2010 a 2013. Organizou sua 

pesquisa em três blocos discursivos sobre ser professor da escola pública, princípios 

e prática educativa. A partir da escuta ativa dos professores, a pesquisadora 

concluiu que a falta de valorização dos docentes produziu efeitos na categoria, como 

desistência, abandono, perda de status, sofrimento e tristeza e que as condições de 
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trabalho nas escolas também são um fato que desvaloriza a profissão e abrem 

espaços para ingerência do setor privado. Sua pesquisa deduziu que a ingerência 

da iniciativa privada por meio de parcerias com o setor público evidência posições 

político-ideológicas, burocratiza o trabalho, há perda de autonomia e aumenta a 

situação de conflito no contexto da escola. 

Identificamos, tanto nas produções do Jovem de Futuro quanto nas análises 

da integração curricular, o predomínio das dissertações e o cruzamento nos 

descritores. As temáticas abordadas envolveram perspectivas na formação dos 

supervisores, dos gestores e dos professores. Na perspectiva do aluno, as temáticas 

foram relacionadas à aprendizagem e ao abandono escolar. As parcerias entre o 

setor público e a iniciativa privada também foram uma temática discutida nas 

produções. Duas metodologias do PJF foram abordadas diretamente em duas 

dissertações, o Jovem Cientista por Forestieri (2014) e o Entre Jovem, por Souza 

(2015). 

Nas análises das produções sobre o PJF, observamos poucas temáticas 

referentes à integração curricular. Também constatamos que as produções que 

abordaram a integração curricular buscaram atribuir identidade ao currículo por meio 

da ideia de interdisciplinaridade, de qualidade e de desempenho.  

Nas produções acadêmicas, constatamos que o Instituto Unibanco é uma 

instituição que tenta influenciar as políticas no contexto das escolas de Ensino 

Médio. Para tanto, investiu no PJF, seu principal produto para a educação. O leitor 

encontrará mais informações do PJF/IU no quarto capítulo da dissertação. 

Essas lacunas nas produções referentes à integração curricular no PJF abrem 

possibilidades de dialogar sobre as políticas de currículo em contextos a partir de 

perspectivas descentradas que reconhecem o docente como produtor de políticas, e 

não como meros executores.   

Nas leituras das produções acadêmicas sobre o PJF, o descritor ―projeto‖ é 

mais utilizado (tanto na fase teste quanto na fase piloto) que o descritor ―programa‖. 

Os dois descritores são apropriados à pesquisa, porém optamos pelo descritor 

programa, pois o Jovem de Futuro foi incorporado ao Ensino Médio Inovador (EMI) 

no Estado do Ceará. 
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Consideramos que a temática da integração curricular se aproxima da 

proposta pedagógica do POSENSINO3 e da linha de pesquisa Ciências Humanas e 

Sociais. O mestrado tem como compromisso o desenvolvimento das produções 

acadêmicas teórico-práticas em diversos níveis, modalidades e áreas de ensino. As 

pesquisas do mestrado têm como objetivo os múltiplos contextos das escolas 

públicas. Na linha Ciências Humanas e Sociais, as práticas de ensino e da 

aprendizagem orientam a integração curricular pela perspectiva da 

interdisciplinaridade. 

A dissertação está organizada em cinco capítulos a partir da introdução. O 

segundo capítulo constitui-se do percurso metodológico da pesquisa. No 

desenvolvimento do capítulo, discutimos sobre o referencial teórico, o modelo de 

pesquisa qualitativa, os procedimentos da pesquisa documental, o instrumental das 

entrevistas e a amostra. 

O terceiro capítulo trata de discutir as políticas de integração curricular no 

Ensino Médio a partir de três seções. A primeira apresenta uma abordagem histórica 

e normativa da LDB; a segunda, a incorporação da LDN nas DCNEM e os PCNEM; 

e a terceira, apresenta as perspectivas de integração curricular na literatura. 

O quarto capítulo problematiza a política educacional do PJF no Estado do 

Ceará em quatro seções. Na primeira seção, são apresentados os marcos históricos 

que contribuíram na construção da política do PJF; na segunda, as metodologias 

pedagógicas; na terceira, o contexto de implementação do ProEMI/JF no Estado; e a 

quarta, a política de formação do PJF no Ceará. 

O quinto capítulo constitui-se de duas seções. A primeira, com a caracterização 

das escolas; a segunda, com as análises das entrevistas. Na parte da caracterização 

das escolas, as informações foram retiradas das entrevistas, do site da 10ª CREDE 

e do painel de gestão das escolas. Na segunda parte, dividimos em dois momentos 

as falas dos professores. No primeiro momento, a implementação e as metas de 

desempenho do PJF. No segundo momento, a ressignificação no contexto da prática 

da proposta curricular do Jovem de Futuro por meio das metodologias e a formação 

dos docentes.  

                                            
3Ver Programa de Pós-Graduação em Ensino, UERN, 2018. Dados disponíveis em: 

http://propeg.uern.br/posensino/default.asp?item=posensino-area-concentracao.  

  

http://propeg.uern.br/posensino/default.asp?item=posensino-area-concentracao
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Nas considerações finais, apontamos que as propostas de integração 

curricular discutidas em literaturas, em produções acadêmicas, em documentos 

oficiais e em programas educacionais (como exemplo, o PJF) atribuindo sentidos ao 

currículo via interdisciplinaridade, competências e contextualização, hibridizam na 

contemporaneidade o campo do currículo trazendo implicações para o contexto 

escolar e a prática docente. Também que no contexto da prática, os professores 

ressignificaram as metodologias e as formações dos docentes do PJF. 
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2 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

Escolhemos, por uma questão de organização do texto, abordar a 

metodologia em duas seções. Na primeira, discutimos a perspectiva teórica; e na 

segunda, a perspectiva metodológica. A primeira seção é constituída dos estudos 

referentes ao ciclo de política de Ball e Bowe (1998) e colaboradores, como 

Mainardes (2006), Ball, Maguire e Braun (2016) e a incorporação do ciclo na análise 

da política do Programa Jovem de Futuro. Buscamos agregar à pesquisa, também, 

os estudos da produção de políticas de integração de currículo apresentados por 

Lopes (2002; 2003; 2008a; 2008b; 2011; 2012a; 2012b; 2015); Dias e Lopes (2009); 

Lopes e Macedo (2002; 2006; 2011); Costa e Lopes (2016); Costa e Pereira (2012); 

Silva (2016), Silva (2018), Santos (2016), Santos e Oliveira (2013).  

A segunda seção constitui-se das escolhas relacionadas ao modelo de 

pesquisa, ao instrumental, ao universo da amostra, aos critérios, à seleção da 

amostra e à coleta dos dados.  

 

2.1 PERSPECTIVA TEÓRICA 

 

Os estudos referentes ao ciclo de política elaborado pelos pesquisadores 

ingleses  Ball e Bowe (1998) foram o suporte teórico e analítico para esta pesquisa, 

no sentido de dialogar sobre a produção de políticas de integração curricular 

buscando compreender como elas são ressignificadas no contexto da prática 

docente em escolas onde funciona o PJF, localizadas no município de Aracati (CE). 

A escolha do ciclo e dos autores citados anteriormente para o embasamento 

do estudo deve-se ao entendimento de que a produção de políticas na educação 

acontece de forma descentralizada e em contextos provisórios e contingentes. 

Dessa forma, não pode ser compreendida como exclusiva de governos ou de 

instituições e nem desenvolvida como um pacote de normas pelos envolvidos. A 

produção de política, quando centralizada na norma ou como uma exclusividade do 

Estado, limita a participação dos envolvidos e nega sua capacidade de resistência.  

Ball (1994) realizou críticas à análise das políticas educacionais centradas no 

Estado, em que os processos políticos são analisados como determinação dos 

processos econômicos e dos interesses que o Estado representa na estrutura da 

sociedade capitalista. As críticas do autor estão direcionadas às conexões diretas e 
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unidimensionais que as teorias centradas no Estado estabelecem entre concepção e 

implementação de políticas. Na perspectiva de análise da política centrada no 

Estado não há espaço para a ação humana de contestação dos sujeitos no contexto 

da prática educacional. 

Ball (2000, p.121) problematiza a globalização dos discursos ideológicos que 

determinam as políticas educacionais ao nível nacional e seus efeitos resultantes em 

termos de produção hibridizada. Em sua análise, a globalização não é apenas um 

fenômeno que existe lá fora. Ela se refere não apenas à emergência de sistemas 

mundiais de larga escala, mas às transformações na própria textura da vida 

cotidiana.  Nesse sentido, o autor rejeita análises que colocam a globalização como 

produtora de políticas homogeneizantes definidas por países centrais do capitalismo 

e transportadas para países em desenvolvimento como forma de exportação das 

soluções mágicas fabricadas em contexto global para os problemas educacionais de 

sociedades locais (BALL, 2000, p. 121-122).  

Na discussão das políticas globais na educação e a sua relação com a esfera 

local, Ball (2001) defendeu a integração entre as esferas, ou seja, entre o 

macrocontexto e o microcontexto, sem privilegiar um ou outro. Para o autor, a 

articulação das dimensões – global e local – é um processo inevitável, uma vez que 

as políticas públicas nacionais se constituem como ―combinação de lógicas globais, 

distantes e locais‖ (BALL, 2001, p.102). Essa perspectiva da integração entre as 

esferas foi importante para o autor desenvolver as análises das políticas públicas 

educacionais na abordagem do ciclo de políticas. 

Ball e Bowe (1998) organizaram o ciclo de políticas em três contextos: o 

contexto da influência, da produção do texto político e da prática. Os contextos 

podem ser entendidos como arenas políticas, pois contam com a presença, em geral 

conflitante, de textos e discursos variados.  

A análise da política em contextos pensada por Ball e Bowe (1998) e 

integrada ao global e local discutida por Ball (2001) foi incorporada ao estudo da 

dissertação por meio da discussão do contexto da influência, da produção do texto 

político e da prática. Damos ênfase ao contexto da prática, pois é nele que se dá a 

ressignificação da política original por meio da prática dos professores. Assim, com 

base em estudos de Santos (2016, p. 273), defendemos que as políticas 

educacionais partem de vários contextos e são modificadas e ressignificadas pela 

atuação dos envolvidos e por meio de movimentos de lutas e resistências. Dessa 
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forma, nos distanciamos das análises estadocêntricas que veem a política 

educacional como direcionada pelo Estado e implementada na escola, deixando 

quase nenhuma perspectiva de reelaboração pelos sujeitos, a não ser resistir ou 

implementar o projeto imposto.  

Compreendemos que o contexto toma dimensão importante neste estudo, 

sendo assim, consideramos necessário aprofundar outras compreensões. Costa e 

Lopes (2018) discutem contextos em uma perspectiva desconstrucionista no âmbito 

dos estudos curriculares, buscam entender a proposta de contexto de Derrida (1991) 

e Laclau (2011). Costa e Lopes consideram haver no pensamento de Derrida (1991) 

―um fortalecimento de interpretações mais democráticas, que ampliam as 

possibilidades políticas do currículo‖ (COSTA, LOPES, 2018, p.303). 

O contexto em Derrida (1991 apud Costa e  Lopes, 2018 p. 305), é uma 

construção interpretativa do mundo. Em sua compreensão, um contexto nunca é 

absolutamente delimitável e não estabelece verdade. Dessa forma, não pode ser 

saturado por conhecimento ou cálculo anterior e, tampouco, ser controlado na sua 

significação. Para Derrida (1991), não existe um contexto absoluto, completo, 

delimitável e livre de conhecimento anterior. Assim, outros sentidos e outras 

contextualizações são produzidos nos contextos. Conforme Costa e Lopes (2018, p. 

303):  

Derrida (1991) não desconsidera que a delimitação de um contexto possa 
vir a ser necessária. Chama atenção, entretanto, que qualquer delimitação, 
por mais necessária que seja, por mais obrigatória que aparente ser, sofre 
interdição pela différance, enfatizando a flutuação e a precariedade que 
motivam todo signo. 

 

Para Laclau (2011), o contexto será sempre uma construção discursiva 

presente no mundo e não simplesmente um elemento do mundo pronto para ser 

analisado. Dessa forma, o contexto nasce da construção de sentidos e das 

interpretações que surgem a cada nova demanda, sendo sempre precário e 

contingente. No contexto da escola: 

 

o conhecimento (escolar) não emerge da escola: ele só tem significado em 
um contexto discursivo, descentrado e constantemente deslocado 
(LACLAU, 1990), submetido às lutas políticas que possibilitam sua 
enunciação. E, como toda enunciação, sempre remete à tradução/iteração 
(COSTA; LOPES, 2018, p. 307). 
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Lopes (2015, p. 44) compreende contextos ―[...] não como espaços dados, 

com fronteiras definidas existentes no mundo, mas construções discursivas no/do 

mundo‖. Dessa maneira, o contexto é parte dos movimentos que envolvem o 

espaço, o ambiente, a escola, sendo considerado ―instável e fugidio sujeito à 

disputa, no tempo e no espaço‖. Cada contexto, conforme a autora apresenta arenas 

(lugares de discussão, disputas) e grupos de interesses (grupos que desejam 

influenciar as políticas) caracterizados por intensos debates (LOPES, 2015, p. 44). A 

autora afirma ainda que pensar sobre contextos em pesquisas educacionais significa 

 

conviver com o imponderável, sem as ilusões das verdades e dos 
fechamentos totalizantes do real, ou seja, a pesquisa é significada como 
uma construção interpretativa, precária, sem fronteiras exatas/fixas, a não 
ser pelas opções contingentes realizadas numa dada investigação, numa 
dada política (LOPES, 2012a, p. 37). 

  
 

O pensamento de autores como Derrida (1991), Laclau (2011) e Lopes (2012, 

2015) contribuiu para reafirmar e ampliar a ideia de contexto como provisório, 

contingencial, inter-relacionado, interligado e atemporal no desenvolvimento desta 

dissertação. Feitas essas considerações a respeito de contexto, passamos, então, a 

discuti-los.   

Com o ciclo de politica de Ball e Bowe (1998) iniciamos a discussão com o 

contexto da influência que representa a fase inicial da política, fase em que 

acontecem o embate e a negociação entre os envolvidos com a política, onde os 

interessados organizam-se em redes políticas e sociais fortalecidos pelas redes 

acadêmicas para a defesa de suas propostas. 

Mainardes (2006) aborda que no campo educacional, o contexto da influência 

manifesta-se por meio de grupos de interesses que disputam e influenciam a 

definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser educado. Nesse 

contexto atuam: 

 

As redes sociais dentro e em torno de partidos políticos, do governo e do 
processo legislativo. É também nesse contexto que os conceitos adquirem 
legitimidade e formam um discurso de base para a política. O discurso em 
formação algumas vezes recebe apoio e outras vezes é desafiado por 
princípios e argumentos mais amplos que estão exercendo influência nas 
arenas públicas de ação, particularmente pelos meios de comunicação 
social. Além disso, há um conjunto de arenas públicas mais formais, tais 
como comissões e grupos representativos, que podem ser lugares de 
articulação de influência (MAINARDES, 2006, p. 52). 
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Em Santos e Oliveira (2013, p. 502), no contexto da influência, os conceitos 

adquirem legitimidade e formam um discurso de base para a política. No entanto, 

reconhecem que é diferente de afirmar que é nesse contexto que as ideias nascem 

e são, a partir dele, irradiadas para os outros contextos, mesmo que passando pelos 

crivos e disputas em cada um dos outros contextos. ―De maneira didática, 

entretanto, podemos dizer que é no contexto de influência em que as políticas 

públicas são também significadas e os discursos políticos são construídos de forma 

mais sistemática‖ (SANTOS; OLIVEIRA, 2013, p. 502). 

Na perspectiva internacional, o contexto da influência pode ser representado 

por instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Banco World Bank, 

partidos políticos, governos e universidades.  

No contexto da educação brasileira, as influências ocorrem por meio do 

Ministério da Educação (MEC), das Organizações Não Governamentais (ONGs), 

das secretarias de educação dos Estados e instituições privadas, dentre outros. 

Podemos exemplificar na perspectiva do contexto local, no Estado do Ceará, que as 

parcerias com a inciativa privada consolidadas por meio de projetos desenvolvidos 

pelo Instituto Airton Sena, Instituto Natura e Instituto Unibanco têm influenciado o 

contexto escolar. Conforme Ball (2013), as parcerias público-privadas são formas de 

realocar tarefas e serviços. 

 

Tarefas e serviços anteriormente realizados pelo Estado estão agora sendo 
feitos por vários outros, em vários tipos de relacionamento com eles 
mesmos e com o Estado e com as restantes organizações mais tradicionais 
do setor público, embora em muitos casos os métodos de trabalho dessas 
organizações do setor público também tenham sido fundamentalmente 
reformulados, tipicamente pelo posicionamento estratégico de formas de 
mercado (competição, escolha e financiamento baseado no desempenho) 
(BALL, 2013, p.176). 

 

 

Outro contexto a ser discutido é o da produção do texto político que se 

articula ao contexto da influência. Na articulação entre esses contextos, a produção 

do texto político toma forma escrita com a pretensão de atender ao interesse público 

geral, enquanto no contexto da influência, os textos políticos são resultados de 

disputas, acordos, encontros, alianças entre grupos que atuam em diferentes 
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lugares, com diferentes concepções, almejando controlar as representações da 

política (SANTOS; OLIVEIRA, 2013). 

No contexto da produção do texto político há envolvimento de técnicos dos 

governos, parlamentares, especialistas em diversas áreas, assessores, consultores 

de Organizações Não Governamentais, docentes e pesquisadores de várias 

instituições. Destaca-se, nesse contexto, o trabalho das comunidades epistêmicas, 

constituídas por uma rede de profissionais com competência reconhecida em um 

domínio de conhecimento particular, que reivindicam uma autoridade política 

relevante em função desse conhecimento que dominam (LOPES; MACEDO, 2006).  

As autoras Lopes e Macedo (2011) comentam que o contexto da produção 

dos textos curriculares apresenta um discurso abrangente e distante da realidade, 

implicando na elaboração de outros materiais de divulgação e aplicação da proposta 

oficial: 

 

No caso dos textos curriculares, escritos no que Ball, Bowe e Gold [...] 
denominam contexto de produção de texto político, estamos tratando de 
documentos oficiais e de textos legais, mas também, entre outros, de 
materiais produzidos a partir desses textos, visando à sua maior 
popularização e aplicação. Há, em sua formulação, interesses e crenças 
diversos, fazendo com que o(s) projeto(s) sobre o que significa educar, 
definido(s) no contexto de influência, seja(m) relido(s) diferentemente pelos 
sujeitos no momento da representação da política nos textos. Também tal 
(is) projeto(s) muda(m) de acordo com diferentes eventos e circunstâncias. 
No geral, produzem-se documentos genéricos, pouco claros, projetando um 
mundo idealizado (LOPES; MACEDO, 2011, p. 258-259). 

 
 

Os dois contextos anteriores articulam-se também ao terceiro, o contexto da 

prática. Esse contexto pode ser associado diretamente à escola, pois as instituições 

escolares recebem os textos oficiais (como os PCNEM, as DCNEM, dentre outros) e 

material de apoio. No contexto da prática, o que foi pensado no contexto da 

influência é ressignificado pelos atores e escrito na produção do texto político.        

Dias (2009), Lopes e Macedo (2006), em acordo com discussões de Ball 

(1994), comentam que a atuação dos envolvidos no contexto da prática não é 

restrita apenas à implementação da política. Dias (2009) aborda que Ball (1994) deu 

destaque ao contexto da prática no ciclo de políticas quando reconhece que as 

políticas públicas não são simplesmente implementadas pelo processo top down4. 

                                            
4
 Top down é uma expressão utilizada por Power (2011, p.57). ―Top down (de cima para baixo) refere-

se à forma como as políticas podem ser implementadas ou analisadas‖. 
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Elas são reinterpretadas e ressignificadas pelos atores que compõem o contexto da 

prática. Para a autora, a prática não pode ser resultado direto do que foi planejado 

nas instâncias superiores, sendo assim, deve submeter-se a uma análise 

relacionada aos demais contextos para ser compreendida. 

Conforme o pensamento de Ball (1994) referente às políticas públicas, Dias 

(2009), Lopes e Macedo (2006) defendem que as políticas curriculares não são 

desenvolvidas de cima para baixo como pacotes lançados na prática. Nesse sentido, 

o papel dos envolvidos com a política não pode ser restrito à implementação, uma 

vez que existem embates e resistências, em especial, dos professores que 

ressignificam a política original. 

Dessa forma, o contexto da prática é permeado por ações ocorridas na 

escola, momento em que cada professor poderá manifestar leituras diferentes do 

texto político, conforme seus interesses e considerando o contexto no qual atua. Os 

textos políticos e os ―discursos são reinterpretados e recriados e envolvem 

processos de resistência, acomodações, subterfúgios e conformismo dentro e entre 

as arenas da prática‖ (MAINARDES, 2006, p. 50). 

Em seus estudos sobre as análises das políticas, Ball (1994) utiliza, além da 

ideia de contextos, o conceito de recontextualização e de hibridismo. Em nossa 

pesquisa, na análise das políticas curriculares, procuramos nos aproximar da 

discussão de recontextualização e de hibridismo a partir do pensamento de Lopes 

(2005) e de Dias (2009).  

  Lopes (2005) discute o conceito de recontextualização por meio do 

pensamento estruturalista de Basil Bernstein. Segundo a autora, para Bernstein 

(1998), os textos são fragmentados, e quando circulam no campo educacional 

―alguns fragmentos são mais valorizados em detrimento de outros e são associados 

a outros fragmentos de textos capazes de ressignificá-los e refocalizá-los‖. (LOPES, 

2005, p. 54, apud BERNSTEIN, 1996). Para a autora, o conceito de 

recontextualização é importante para a pesquisa das políticas de currículo, visto que 

por seu intermédio 

 

é possível marcar as reinterpretações como inerentes aos processos de 
circulação de textos, articular a ação de múltiplos contextos nessa 
reinterpretação, identificando as relações entre processos de reprodução, 
reinterpretação, resistência e mudança, nos mais diferentes níveis (LOPES, 
2005, p. 55). 
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Na análise das políticas curriculares, o processo de recontextualização 

possibilita identificar as influências que ocorrem nos discursos em cada contexto. 

Dessa forma, no contexto da produção de texto, o documento escrito e oficial 

representa vários interesses e muitas falas, embora se configure em um único texto. 

Lopes (2005) apresenta exemplos de recontextualização. 

 

São orientações de agências multilaterais que se modificam ao serem 
inseridas nos contextos dos Estados-nação; são orientações curriculares 
nacionais que são modificadas pela mediação de esferas governamentais 
intermediárias e nas escolas; são políticas dirigidas pelo poder central de 
um país que influenciam políticas de outros países; são ainda os múltiplos 
textos de apoio ao trabalho de ensino que se modificam nos contextos 
disciplinares (LOPES, 2005, p. 53). 

 
 

Podemos acrescentar, como exemplos, documentos oficiais como as DCNEM 

e os PCNEM que, ao chegarem às escolas, são modificados e recontextualizados, 

principalmente pela atuação dos docentes no contexto da prática, pois são eles que 

enfrentam no dia a dia as demandas e as necessidades que emergem das mais 

diferentes situações do contexto escolar.   

Lopes (2005) aborda que a recontextualização é um processo presente no 

ciclo de políticas de Ball (1994) à medida que contribui para o autor investigar as 

articulações e reinterpretações das políticas educacionais em múltiplos contextos 

―que vão das influências internacionais às práticas escolares, sem estabelecer 

hierarquias entre os mesmos, os contextos [...] formam um ciclo contínuo produtor 

de políticas sempre sujeitas aos processos de recontextualização‖ (LOPES, 2005, p. 

56). 

Assim, entendemos com Lopes (2005) que o processo de recontextualização 

das políticas engloba perspectivas diversas e não somente a política original como 

único campo de força. Dessa forma, a recontextualização pode ser constituída por 

processos híbridos.  

 
O entendimento da recontextualização como desenvolvida por processos 
híbridos abre a possibilidade, portanto, para pensarmos a 
recontextualização nos termos da lógica cultural da tradução [...]. Não se 
trata de um processo de assimilação ou de simples adaptação, mas um ato 
em que ambivalências e antagonismos acompanham o processo de 
negociar a diferença com o outro. (LOPES, 2005, p. 59)   
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No conceito de hibridismo, não há espaço para a ideia de verticalidade, uma 

vez que ―a verticalidade associada à recontextualização é desconstruída, bem como 

os binarismos que caracterizam as mudanças nas regras discursivas na passagem 

de um contexto a outro‖ (LOPES, 2005, p. 58). Observamos que nas políticas 

curriculares diferentes discursos são 

 

[...] marcados pelo hibridismo, terminam por produzir um texto com a 
finalidade de garantir a legitimidade das políticas, mas também articular 
demandas dos grupos com elas envolvidas. Assim, distintos discursos, num 
complexo processo de legitimação das políticas, afluem na constituição da 
política curricular deixando ainda mais claro o seu caráter híbrido (SILVA, 
2018, p. 49). 

 

Portanto, na produção das políticas de integração curricular, os textos e os 

discursos são reinterpretados e ressignificados pela atuação dos docentes e não 

somente adaptados às demandas e às necessidades das escolas e dos sujeitos que 

nelas atuam. Essa compreensão significa a escola como lugar de disputa, 

resistência e negociação das políticas oficiais.     

 

2.2 PERSPECTIVA METODOLÓGICA  

 

Na perspectiva metodológica, o texto da dissertação caracteriza-se no modelo 

de investigação qualitativa, com procedimento da pesquisa exploratória, 

bibliográfica, documental e estudo de campo.  

Justificamos nossa escolha pelo modelo de pesquisa qualitativa considerando 

o pensamento de Minayo (1994) sobre esse modelo. A autora discute que a 

pesquisa qualitativa contempla questões particulares, está inserida no contexto das 

ciências sociais e não quantifica a realidade. A pesquisa qualitativa ―trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos‖ (MINAYO, 

1994, p. 22). 

Bogdan e Biklen (1994, p. 48) discorrem sobre a preocupação do investigador 

no modelo qualitativo: 

 

Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se 
preocupam com o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor 
compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de 
ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das 
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instituições a que pertencem. Quando os dados em causa são produzidos 
por sujeitos, como no caso de registos oficiais, os investigadores querem 
saber como e em que circunstâncias é que eles foram elaborados. Quais as 
circunstâncias históricas e movimentos de que fazem parte? Para o 
investigador qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu 
contexto é perder de vista o significado.  

 
 

O pensamento de Gil (2007) sobre a pesquisa exploratória é adequado para 

ser incorporado ao nosso estudo. Para o autor este modelo de pesquisa é 

desenvolvida com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato. A pesquisa neste formato é realizada especialmente 

quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular 

hipóteses precisas e operacionalizáveis. Habitualmente a pesquisa exploratória 

envolve levantamento bibliográfico, documental, entrevistas não padronizadas e 

estudos de caso. 

 Em relação aos aspectos da bibliografia, apresentamos no início do capitulo 

os autores que estão inseridos no texto. Na parte dos documentos, fazemos 

aproximação com os estudos de Lüdke e André (2015) no entendimento dos 

documentos como ―uma fonte poderosa de evidências que fundamentem afirmações 

e declarações do pesquisador. Os documentos representam ainda uma fonte natural 

de investigação‖ (LÜDKE; ANDRÉ, 2015, p. 45). 

A discussão sobre as políticas de integração curricular nos documentos para 

o Ensino Médio teve como suporte a LDB (BRASIL, 1996) e a incorporação da lei 

nas DCNEM (BRASIL, 1998, 2011) e nos PCNEM (BRASIL, 2000).  

Os documentos para analisar o PJF foram os Relatórios de Atividades 

(INSTITUTO UNIBANCO, 2003, 2009, 2011, 2017). Esses documentos trazem 

informações sobre os marcos históricos, o ciclo de política do programa, a 

implementação do ProEMI/JF e a política de formação de professores, supervisores 

e gestores das escolas estaduais de Ensino Médio.  

Quanto às informações sobre as escolas, por meio das falas dos docentes foi 

possível destacar informações dos planos de 2012 e de 2018. O plano de 2012 foi 

elaborado para ser executado no ano de 2012, primeiro ano do PJF nas escolas. O 

plano de 2018, plano vigente no período da realização do estudo de campo. Por 

meio do site da 10ª CREDE5 e do painel de gestão6 tivemos acesso às informações 

                                            
5
 Dados disponíveis em https://crede10.seduc.ce.gov.br/index.php/38-endereco-escolas. 
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referentes aos aspectos pedagógicos e à estrutura organizacional. Como não temos 

o propósito de realizar comparações entre as escolas, privilegiamos destacar as 

propostas pedagógicas semelhantes e diferenciar, quando necessário, os aspectos 

organizacionais.  

No estudo de campo utilizamos a técnica da entrevista semiestruturada para a 

captação dos dados. Para Manzini (1990/1991), a entrevista semiestruturada 

possibilita elaboração de roteiro com perguntas que podem ser adaptadas. Permite 

que o entrevistado expresse com mais liberdade suas ideias, já que as respostas 

não estão condicionadas a uma padronização de alternativa. Quanto ao 

entrevistador, essa técnica permite a correção de rotas e ainda retomar a questão 

original ao perceber desvios.  

O roteiro das entrevistas foi construído em duas partes. Na primeira parte, as 

perguntas foram relacionadas ao perfil profissional do entrevistado, como tempo de 

trabalho no magistério, na escola, a formação acadêmica e a(s) disciplina(s) que 

leciona(m), com o propósito de identificação do profissional e criação de vínculos 

com os entrevistados.  

Na segunda parte do roteiro, as perguntas foram relacionadas à 

implementação do PJF com questões referentes à adesão, às ações pedagógicas, 

ao acompanhamento das ações, às formações, ao desenvolvimento das 

metodologias e às mudanças com a implementação da política do Jovem de Futuro 

na escola (Ver apêndice). A discussão sobre implementação do programa nas 

escolas da pesquisa pode ser acompanhada pelo leitor no quarto capítulo.  

Quanto ao universo da pesquisa, a opção foi por uma amostra de duas 

escolas localizadas no município de Aracati (CE). A cidade de Aracati está situada na 

região leste do Ceará, encontra-se inserida na Macrorregião Turística Leste-Apodi, 

composta por 16 municípios. Partindo de Fortaleza, os principais acessos 

rodoviários a Aracati são as rodovias BR-116, CE-040 e a BR-304. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística7, em 2018, a 

população estimada de Aracati era de 74.084 pessoas distribuídas na sede (cidade) 

e nos distritos do Cabreiro, Mata Fresca, Barreira dos Vianas, Córrego dos 

Fernandes, Jirau, Santa Tereza e nas comunidades litorâneas de Canoa Quebrada, 

                                                                                                                                       
6
 Em um painel na entrada das escolas, há informações organizacionais e de funcionamento 

disponibilizadas para o público em geral.    
7
 Ver IBGE: Cidades e Estados. Dados disponíveis em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-

estados/ce/aracati.html. 
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Majorlândia, Quixaba, Lagoa do Mato, Fontainha e Retirinho. As praias, em especial, 

a de Canoa Quebrada, movimenta o turismo em âmbito nacional e internacional.  

As duas escolas selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa 

pertencem à administração da 10ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento de 

Ensino (10ª CREDE). O Estado do Ceará tem 20 coordenadorias de ensino. Elas 

representam a política de educação da Secretaria de Educação do Estado do Ceará 

(SEDUC/CE). A 10ª CREDE está localizada na cidade de Russas. Além do município 

de Aracati, a CREDE é responsável pela administração de escolas de mais 12 

municípios.  

 

Figura 1- Mapa da Área Territorial da Jurisdição da 10ª CREDE/Russas (CE) 

 

Fonte: Site da 10ª CREDE/2018 

 

As escolas do município de Aracati foram selecionadas para a pesquisa por 

terem aderido ao programa no início da sua implantação no Estado – ano de 2012 –

e por continuarem desenvolvendo o programa em 2018, quando finalizamos a 

pesquisa na escola. Outro motivo de seleção dessas escolas é o número 

considerável de professores efetivos que permanecem lotados nas escolas desde 

2012. 

Nomeamos as escolas por letras A e B. Tal escolha teve como base a 

classificação das escolas feita pela SEDUC por meio da Portaria de n°0328/20188. A 

portaria tipifica as escolas em categorias – Escola Regular, Centro de Educação de 

Jovens e Adultos (CEJA), Escola Indígena, Escola de Ensino Médio em Tempo 

Integral (EEMTI) e Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) – classificação 

                                            
8
 Ver a Portaria N°0328/2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em 15 de março de 

2018, estabelecendo nova tipificação nas escolas estaduais.  
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por nível – A, B e C / I, II e III – e a quantidade de cargos por escola – DNS-3 (diretor 

escolar), DAS-1 (coordenador escolar) e DAS-2 (secretário escolar ou coordenador 

financeiro). Consideramos a classificação por nível adequada para nomear as 

escolas da pesquisa sem propósito nenhum de comparação envolvendo as escolas 

ou o desempenho de professores, tampouco a aprendizagem de alunos. 

Para Minayo (1994, p. 44), na amostra da pesquisa devemos, enquanto 

pesquisadores, questionarmos ―quais indivíduos sociais têm uma vinculação mais 

significativa para o problema a ser abordado‖? Para a autora, refletir sobre essa 

pergunta favorece a definição de uma amostragem que possibilite abranger a 

totalidade do problema investigado nas suas diversas dimensões.  

Os docentes entrevistados são professores efetivos das escolas públicas e 

com tempo de experiência significativo no Ensino Médio. Dos entrevistados, dois 

estão com doze anos no magistério e quatro estão com quinze anos de profissão. 

Identificamos, também, que dois professores trabalham em escola particular e um 

em faculdades locais. Todos têm graduação específica na área em que atuam e 

especialização, sendo que dois professores possuem mais de uma especialização. 

Dos entrevistados, dois possuem pós-graduação (Mestrado em Educação).  

Na seleção dos professores, estabelecemos como critérios a disponibilidade, à 

vontade, o conhecimento e o envolvimento com a política do PJF. Esclarecemos aos 

participantes que não haveria nenhuma recompensa financeira e nenhuma despesa. 

Essas garantias estavam estipuladas no projeto de pesquisa submetido ao Comitê 

de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O projeto foi 

aprovado em abril de 20189.   

O primeiro contato com os diretores das escolas ocorreu em fevereiro de 2018. 

Nessa reunião, apresentamos em linhas gerais a proposta da dissertação e o 

compromisso de iniciar a pesquisa de campo quando o estudo fosse aprovado pelo 

Comitê de Ética da UERN. Os diretores propuseram que a proposta do estudo fosse 

apresentada aos professores no planejamento coletivo, reuniões realizadas 

semanalmente e por área de conhecimento. Na terça-feira, o planejamento coletivo 

é feito com os professores da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Na 

quarta-feira, com os docentes da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, e 

na quinta-feira, com os professores das áreas de Ciências da Natureza e de 

                                            
9
 Ver CAAE nº 86914218.6.0000.5294, aprovada em 17/04/2018. Dados disponíveis em: 

http://plataformabrasil.saude.gov.br/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisaAgrupador.jsf. 

http://plataformabrasil.saude.gov.br/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisaAgrupador.jsf
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Matemática. Para que o planejamento atinja o maior número de professores, as 

escolas elaboram o horário do ano letivo tendo o cuidado de deixar a disponibilidade 

dos professores para o planejamento coletivo.   

Após a liberação da pesquisa pelo Comitê de Ética, retornamos às escolas na 

primeira semana de maio de 2018 para uma reunião com os coordenadores. Nesse 

momento, negociamos os dias do planejamento coletivo para falar com os 

professores. Acordamos que o encontro com os professores seria realizado na 

segunda semana de maio na Escola A e na terceira semana na Escola B.  

A terceira reunião foi realizada com os professores durante o planejamento 

coletivo. Fizemos uma explanação da pesquisa e ouvimos relatos espontâneos 

sobre estudos realizados por eles que envolviam a temática da integração curricular 

em documentos como os PCNEM e as DCNEM. 

A reunião com os professores resultou em uma amostra de nove docentes, 

sendo cinco da Escola A e quatro da Escola B. No entanto, não foi possível dar início 

às entrevistas no mês de maio e nem em junho. Os professores sugeriram que as 

entrevistas fossem iniciadas em agosto de 2018. Argumentaram que a organização 

da Feira de Ciências das escolas em maio e a Feira de Ciência regional em junho, 

na cidade de Russas, demandam um acréscimo de trabalho à prática dos docentes 

e, além disso, fizeram referências às demandas relacionadas ao fim do semestre.  

Na primeira semana de agosto retornamos às escolas para dar início às 

entrevistas. Tivemos problemas com a amostra nas duas escolas. Na Escola A, dois 

professores foram transferidos para escolas de outros municípios, e na Escola B um 

professor estava de licença-saúde. 

A amostra foi ajustada e finalizada com um total de seis professores, três por 

escola. O ajuste da amostra não implicou nos resultados da pesquisa, haja vista que 

o propósito do estudo não é dar respostas conclusivas, absolutas e nem 

fechamentos definitivos referentes às políticas de integração curricular. 

Para uma melhor visualização da amostra, organizamos uma tabela contendo 

a tipificação da escola, a nomeação do professor, a disciplina que leciona e a 

formação da metodologia do PJF com a qual o professor realizou o curso. O nome 

das instituições e a identidade dos envolvidos foram resguardados por uma questão 

de compromisso ético.  
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Quadro 5 - Representação das escolas da pesquisa 
 

Escola/ 
Tipificação 

Nomeação 
do professor 

Disciplinas Metodologias do PJF 

A P1 Língua 
Portuguesa 

Valor do amanhã na educação 

A P2 Física Jovem cientista 

A P3 História  Entendendo o meio ambiente 
urbano 

B P4 Língua 
Portuguesa 

Entendendo o meio ambiente 
urbano 

B P5 Geografia  Jovem cientista 

B P6 Biologia Valor do amanhã na educação 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A coleta de dados foi feita nos meses de agosto e setembro de 2018. A 

gravação foi o recurso utilizando para as entrevistas. Informamos aos participantes 

que não levaríamos em consideração palavras repetidas nem vícios de linguagem 

na escrita do texto. Percebemos que essas informações contribuíram para o 

professor se expressar de forma mais natural e tirar o clima de tensão do 

entrevistado.   

As entrevistas foram agendadas nos horários de planejamento individual. No 

entanto, devido a imprevistos na rotina dos profissionais, tivemos que reagendá-las 

com três professores, sendo dois da Escola A e um da Escola B. Dois professores 

desmarcaram a entrevista e justificaram questões pessoais, e o docente da Escola B 

se ausentou para atender a uma solicitação de uma mãe durante a entrevista.  

Finalizado o percurso metodológico da pesquisa, passamos a discutir as 

políticas de integração curricular que chegam às escolas por meio de leis e 

documentos oficiais para as escolas de Ensino Médio brasileiras.   
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3 POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO MÉDIO  

 

Neste capítulo, temos como objetivos discutir a integração curricular nas 

DCNEM e nos PCNEM e dialogar com os autores as modalidades de integração 

curricular. 

Na discussão das políticas de integração curricular nos documentos 

mencionados e no PJF – discussão realizada no capítulo seguinte – assumimos que 

não compreendemos as políticas de integração curricular como produção de 

determinado governo e nem como texto político exclusivo de determinadas 

instituições. Entendemos que disputas políticas ocorrem entre grupos diversos e 

com interesses diferentes e que os grupos buscam um consenso provisório para que 

suas propostas sejam contempladas no texto político. Assim, as políticas de 

integração curricular via documentos e no PJF constituem-se um campo de disputa 

do currículo para atribuir sentidos ao Ensino Médio.  

 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICO E NORMATIVO DA LDB 

 

O ciclo de política de Ball e Bowe (1998), por meio do contexto da influência, 

ajuda na compreensão da construção da LDB. Sua construção ocorreu em um 

cenário de disputas políticas e mobilizações com a participação de instituições 

públicas, privadas, comunidades epistêmicas, disciplinares e ONGs que disputavam 

propostas em torno da discussão do projeto de lei que instituiria as diretrizes e bases 

para a educação nacional.  

O primeiro projeto de lei de uma LDB10 foi apresentado pelo deputado federal 

Octávio Elísio do Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB) do Estado de MG. 

Nesse projeto, surgiu a ideia de integração curricular na perspectiva da politecnia, 

vinculando a Educação Básica à prática social e ao trabalho como princípio 

educativo. O deputado federal Jorge Hage do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) do Estado da Bahia apresentou um segundo projeto de lei 

                                            
10

 Um fato importante na história da elaboração da LDB é que a primeira versão do Projeto de Lei 

apresentado pelo deputado federal Otávio Elísio foi elaborado com base em um estudo realizado pelo 
professor Demerval Saviani (SAVIANI, 2003), que é um pesquisador brasileiro de orientação marxista 
com uma vasta produção sobre a educação brasileira numa perspectiva crítica e grande colaborador 
da construção de um novo projeto para o Ensino Médio nos anos de 1980. Nesse estudo, o autor 
procurou focar na discussão sobre o significado de uma lei de diretrizes e bases da educação, 
buscando justificar e apresentar um esboço de texto para a proposta de uma nova lei.  
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substituindo o anterior e discutiu-o em audiências públicas e seminários temáticos 

com especialistas. Em junho de 1990, efetivou-se uma terceira versão do projeto de 

lei aprovada pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, com sugestão 

de alterar os grupos envolvidos nas discussões11. Nesse ano, ocorreram as eleições 

presidenciais e parlamentares, sendo esse fato determinante para a interrupção da 

versão aprovada. Foi aprovada a versão final do projeto de lei em 1993, no contexto 

de uma nova conjuntura política envolvendo o Ministério da Educação e o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e com indicativo de mudança de rumos na política do 

ensino.  

Em 1995, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), o senador Darcy Ribeiro assumiu a relatoria do projeto da LDB na Comissão 

de Justiça e Cidadania do Senado. O senador, além de articular e mobilizar os 

parlamentares, ainda contribuiu na elaboração do texto da lei. Seu engajamento 

político foi importante, por isso a lei aprovada e instituída como LDB de nº 9.394/96 

ficou conhecida também como a Lei Darcy Ribeiro, uma homenagem feita pelo 

presidente FHC no ato de homologação. 

A LDB tornou-se uma referência normativa na construção de documentos 

para a educação básica. No que diz respeito à integração curricular, a ideia foi 

incorporada aos documentos oficiais via modalidade de integração curricular ou 

como educação profissional técnica. Os governos do então presidente Luís Inácio 

Lula da Silva (2003 a 2010) e da então presidenta Dilma Rousseff (2011 a 2016) 

deram destaque nos textos educacionais às discussões que envolviam políticas de 

integração de currículo.  No governo do então presidente Michel Temer, a LDB foi 

modificada por meio da Medida Provisória (MP) de nº 746/2016, convertida 

posteriormente na lei de nº 13.415, de 2017.  

A LDB foi modificada em 2017 para incluir uma Base Nacional Comum 

Curricular para o país. Por meio da lei nº 13.415/2017, alterou e acrescentou artigos 

à LDB. A nova lei alterou os Artigos 26 e 36 e acrescentou um artigo novo, o 35-A. 

                                            
11

 O texto aprovado em 1996 é resultado de um longo embate, que durou cerca de oito anos (1988-

1996), a partir da XI ANPED, entre duas propostas distintas. A primeira, conhecida como Projeto 

Jorge Hage, foi o resultado de uma série de debates abertos com a sociedade, organizados pelo 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, sendo apresentado na Câmara dos Deputados. A 

segunda proposta foi elaborada pelos senadores Darcy Ribeiro, Marco Maciel e Maurício Correa em 

articulação com o poder Eexecutivo através do MEC.
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Na LDB, o Artigo 26 determinava que os currículos da Educação Básica 

deveriam ter uma base nacional comum em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar complementada por uma parte diversificada que incluísse 

as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos (BRASIL, 1998). No 7º parágrafo desse artigo, a integração curricular 

visa a incluir princípios da proteção e defesa civil e da educação ambiental de forma 

integrada aos conteúdos obrigatórios. Esse parágrafo foi modificado com a lei nº 

13.415/2017, a qual definiu que ―a integralização curricular poderá incluir, a critério 

dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais‖ 

(BRASIL, 2017).  

A LDB estabeleceu o Ensino Médio como a etapa final da Educação Básica e 

atribuiu aos Estados a responsabilidade da sua oferta a todos os brasileiros. No 

Artigo 35, definiu-se que a finalidade nessa etapa não está relacionada 

exclusivamente ao prosseguimento dos estudos ou à habilitação para uma formação 

técnica. Com uma duração de três anos, o Ensino Médio tem as finalidades:  

 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II – a 
preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III – o 
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 1996). 

 

 

A nova lei nº 13.415/2017 acrescentou à LDB o Artigo 35-A, com o propósito 

de tratar questões referentes à BNCC (2017) e atribuiu que a base definirá direitos e 

objetivos de aprendizagem para o Ensino Médio por áreas de conhecimento.  

O Artigo 36 também foi modificado pela nova lei e trouxe para o Ensino Médio 

a ideia predominante de competências para o currículo e para a formação dos 

docentes. A lei definiu que o currículo para essa etapa será composto pela base e 

por itinerários formativos. A organização curricular será feita por meio da oferta de 

diferentes arranjos curriculares, considerando-se a relevância para o contexto local.   

Na BNCC, a organização curricular dar-se-á por meio de cinco áreas do 

conhecimento: Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; 
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Ciências da natureza e suas tecnologias; Ciências humanas e sociais aplicadas; e 

Formação técnica e profissional. As competências e as habilidades a serem 

estudadas nas áreas serão definidas de acordo com critérios estabelecidos em cada 

sistema de ensino.  A lei nº 13.415/2017 estabeleceu: 

 

 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas 
de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou 
experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de 
ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das 
corporações privadas em que tenham atuado [...]; V - profissionais 
graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme 
disposto pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2017). 

  

A LDB e a incorporação da Lei nº 13.415/2017 reafirmaram a organização do 

currículo por meio da ideia de competências, interdisciplinaridade e 

contextualização. Essas ideias estão expostas como princípios didático-pedagógicos 

complementares e indispensáveis a serem concretizados na prática pedagógica. 

  

3.2 CONTEXTOS DE PRODUÇÃO DOS DOCUMENTOS: DCNEM e PCNEM  

 

O Ensino Médio vem passando por várias reformas desde a década de 1990. 

Delas surgiram documentos com orientações indicativas e prescritivas, além de 

programas e projetos que atravessaram governos com orientações políticas e 

ideológicas diversas. 

Dentre os documentos surgidos no contexto das reformas da década de 1990, 

citamos as DCNEM12 e PCNEM13. Neles, a ideia de integração curricular surge via 

competências, interdisciplinaridade e contextualização. Tentam também atribuir ao 

currículo uma identidade que atenda às necessidades da sociedade contemporânea. 

Esses documentos induzem à ideia de inovação curricular e alternativa ao modelo 

de currículo enciclopédico, fragmentado, descontextualizado, desatualizado e 

desinteressante. O modelo de currículo enciclopédico é responsabilizado pelo 

insucesso escolar dos alunos e pela defasagem entre conhecimento escolar e 

demandas sociais, culturais e produtivas dos novos tempos (BRASIL, 1998).  

                                            
12 As DCNEM estão consubstanciadas no Parecer 15/98 e regulamentadas pela Resolução 3/98 da 
Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE). 
13 Os PCNEM foram produzidos sob orientação do MEC pela sua Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica (SEMTEC). 
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Nas DCNEN de 1998, o foco da discussão envolveu a formação básica e a 

preparação para o trabalho. Elas tentaram superar historicamente a questão da 

dicotomia e do dualismo referente à formação básica e à preparação geral para o 

trabalho discutida no contexto das reformas para o Ensino Médio. O currículo foi 

organizado em quatro áreas de conhecimento: Linguagens; Matemática; Ciências da 

natureza e Ciências humanas. Nelas, a integração se efetivaria pelo 

desenvolvimento de objetivos comuns aos vários componentes curriculares e por 

meio da contextualização e da interdisciplinaridade.  

A integração também pode ser compreendida como princípio da flexibilidade e 

da autonomia consagrados pela LDB e visto como uma vantagem para estimular as 

―identidades escolares mais libertas da padronização burocrática, que formulem e 

implementem propostas pedagógicas próprias, inclusive de articulação do Ensino 

Médio com a educação profissional‖ (BRASIL, 1998). 

O CNE aprovou as novas DCNEM14 em 2011, com a argumentação de 

atualizar as DCNEM (BRASIL,1998). A medida foi justificada pelo conselho como 

necessária diante das mudanças ocorridas na legislação do Ensino Médio nos 

últimos anos e mediante as transformações em curso na própria sociedade, no 

mundo do trabalho e no próprio Ensino Médio.  

Na nova versão das DCNEM (BRASIL, 2011), a ideia de inovação foi 

agregada à valorização e à concepção de educação para a vida. As novas diretrizes 

defenderam o Ensino Médio unificado e integrado à formação técnica e científica; o 

saber fazer e o saber pensar superando a questão da dualidade histórica; o currículo 

com características mais flexíveis, baseado em competências, habilidades e 

adaptado à realidade do aluno e às necessidades da sociedade contemporânea.  

As DCNEM continuam organizadas por áreas de conhecimento e mantêm os 

componentes curriculares com especificidades e saberes próprios. Elas fortaleceram 

as relações entre os componentes e destacaram a contextualização para apreensão 

e intervenção na realidade. Para tanto, recomendaram o planejamento e a execução 

via interdisciplinaridade pelos professores. Recomendaram, ainda, que os 

componentes curriculares que integram as áreas de conhecimento sejam tratados 

como disciplinas, unidades de estudos e projetos transversais.  

                                            
14 Parecer CNE/CEB nº 5/2011, Resolução CEB/CNE nº 2/2012, que substituiu as diretrizes de 1998. 
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Os PCNEM reforçavam a necessidade de reorganizar o currículo, 

considerando as mudanças no conhecimento e os desdobramentos deste no setor 

produtivo e nas relações sociais de modo geral. Conforme os parâmetros, 

 

não há o que justifique memorizar conhecimentos que estão sendo 
superados ou cujo acesso é facilitado pela moderna tecnologia. O que se 
deseja é que os estudantes desenvolvam competências básicas que lhes 
permitam desenvolver a capacidade de continuar aprendendo (BRASIL, 
1999, p.14). 

 
 

Os Parâmetros referendaram a ideia de uma BNCC prescrita na LDB. Para 

isso, destacaram a necessidade de um conjunto de conhecimentos a serem 

ensinados a todos os alunos para assegurar uma formação comum. No entanto, 

devido à dimensão do território brasileiro com muitas realidades e problemas 

específicos em cada contexto, os parâmetros orientaram um núcleo diversificado, 

buscando atender a essas múltiplas realidades. Nesse sentido, foi necessário propor 

que os conteúdos selecionados representassem mais do que uma simples listagem 

de tópicos a serem desenvolvidos. Essa escolha caberia às escolas, conforme as 

suas propostas pedagógicas. (BRASIL, 1999) 

No tocante ao Ensino Médio, de acordo com os PCNEM (BRASIL, 1999) esse 

nível de ensino deve se voltar ao desenvolvimento de competências básicas tanto 

para o exercício da cidadania quanto para o desempenho de atividades 

profissionais, na perspectiva de uma aprendizagem permanente e de uma formação 

contínua. O currículo deve apresentar conteúdos que permitam o desenvolvimento 

de competências, como a capacidade de: buscar, selecionar e organizar 

informações; propor soluções para problemas apresentados; ser capaz de trabalhar 

em equipe; saber comunicar-se; fazer uso dos conhecimentos adquiridos para 

elaborar críticas; argumentar com fundamentos; ser capaz de relacionar diferentes 

fenômenos dentro de uma disciplina, entre disciplinas de uma área e entre as áreas 

do conhecimento escolar, construindo pensamento orgânico/sistêmico. 

 Os PCNEM  orientam que Estados, municípios e escolas escolham o modelo 

de currículo. Apresenta o currículo organizado em três áreas: Linguagens, Códigos e 

suas tecnologias, Ciências da natureza, Matemática e suas tecnologias e Ciências 

humanas e suas tecnologias. De acordo com o documento, essa organização 

garante uma educação de base científica e tecnológica, em que as possíveis 
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soluções para os problemas concretos são combinadas e orientadas numa visão 

epistemológica que concilie humanismo e tecnologia (BRASIL, 1999). Por meio 

dessa organização, o documento sugere que os trabalhos dos docentes sejam 

desenvolvidos em uma perspectiva interdisciplinar. Essa perspectiva oportuniza a 

reunião dos conhecimentos com objetos de estudo, facilita a comunicação entre os 

pares e cria outras condições de ensino e de aprendizagem: 

 

A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas, e 
ao mesmo tempo, evitar a diluição delas em generalidades. De fato, será 
principalmente na possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades, 
ou projetos de estudo, pesquisa e ação, que a interdisciplinaridade poderá 
ser uma prática pedagógica e didática adequada aos objetivos do Ensino 
Médio. O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando se 
considera o fato trivial de que todo o conhecimento, que pode ser de 
questionamento, confirmação, de complementação, de negação, de 
ampliação, de iluminação de aspectos não distinguidos. [...] A 
interdisciplinaridade também está envolvida quando os sujeitos que 
conhecem, ensinam e aprendem sentem necessidade de procedimentos 
que, numa única visão disciplinar, podem parecer heterodoxos, mas fazem 
sentido quando chamados a dar conta de temas complexos (BRASIL, 1999, 
p. 132). 

 

 
Nos Parâmetros a integração curricular também acontece via 

contextualização do conteúdo. Contextualizar os conteúdos contribui para que os 

alunos atuem sobre sua aprendizagem, provoca-os, instiga-os a elaborar hipóteses, 

buscar informações, confrontar ideias e explicações. Assim, o conhecimento escolar 

vincula-se à vida pessoal, social e cultural e os conteúdos escolares ganham 

sentidos quando se constroem conexões entre o que se aprende na escola e o 

cotidiano (BRASIL, 1999).  

Lopes (2002) faz algumas críticas aos PCNEM (BRASIL,1999) Uma delas 

refere-se às finalidades do documento. Para ela, as finalidades visam especialmente 

a formar o aluno para ser inserido socialmente no mundo produtivo e globalizado. 

Outra crítica diz respeito às ambiguidades no documento. A autora conclui: 

 

Propostas curriculares oficiais, como os PCNEM, podem ser interpretadas 
então como híbrido de discursos curriculares produzidos por processos de 
recontetualização. Novas coleções são formadas, associando textos de 
matrizes teóricas distintas. Os textos são desterritorializados, deslocados 
das questões que levaram à sua produção e relocalizados em novas 
questões, novas finalidades educacionais. Por isso, as ambiguidades são 
obrigatórias (LOPES, 2002, p. 389). 
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Lopes (2002) assevera, ainda, que os PCNEM, no contexto da reforma da 

década de 1990, representaram uma carta de intenções do governo com discursos 

projetando identidades pedagógicas e orientando a produção do conhecimento 

oficial. Na elaboração do documento, o MEC convidou professores universitários 

com reconhecida experiência nas áreas de ensino e pesquisa que atuaram como 

consultores especialistas.  

Percebe-se que, na LDB, nas DCNEM e nos PCNEM, a organização 

curricular é definida por áreas de conhecimento. Nesses documentos, a ideia de 

integração curricular está associada a capacidades, à formação de habilidades e 

competências essenciais para a inserção social do aluno no mercado de trabalho. O 

desenvolvimento das competências também é uma maneira de os jovens 

continuarem aprendendo de forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de 

estudos. Nesse sentido, é importante que o estudante domine e contextualize os 

conteúdos. A contextualização é compreendida também como superação da 

dicotomia teoria/prática. 

Nos documentos citados, a interdisciplinaridade é abordada como perspectiva 

possível de articulação para o desenvolvimento de conhecimentos que envolvam os 

saberes, as competências, os valores e as práticas. A interdisciplinaridade é 

pressuposta para um currículo inovador para o Ensino Médio. É uma proposta de 

alternativa à fragmentação das disciplinas e dos conteúdos, além de ser uma 

perspectiva inovadora na aprendizagem dos alunos e na prática dos docentes, 

quando desenvolvida por meio de projetos e temas transversais.  

Os termos que surgem para significar a integração curricular como inovação 

 

não significam em si senão pela diferença em relação a outros termos que 
lhes servem de contraponto. A proposta de integração curricular, por 
exemplo, geralmente tida como inédita, inovadora permeia um discurso que 
tanto se apresenta enquanto perspectiva metodológica (na organização e 
desenvolvimento dos conteúdos curriculares, como no caso do ProEMI) 
quanto como princípio político-pedagógico na proposta de Ensino Médio 
integrado à educação profissional. (OLIVEIRA, 2016, p. 64) 

 
 

Defendemos o argumento de que as Diretrizes, os Parâmetros são 

dispositivos de prescrição curricular que advogaram a favor da integração como um 

princípio ideal de organização do currículo e privilegiaram os sentidos de 

competências, de interdisciplinaridade e de contextualização. Esses sentidos com 
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base nos estudos de Lopes (2008) e de Lopes e Macedo (2002) foram construídos a 

partir da hibridização de discursos pedagógicos e curriculares pertencentes a 

diferentes domínios teóricos e representam um esforço de compatibilizar demandas 

não somente diferentes, mas também divergentes e até mesmo contraditórias 

colocadas por grupos e sujeitos envolvidos na luta hegemônica pela significação do 

currículo. 

 

3.3 PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR NA LITERATURA 

 

A integração curricular tem sido destaque nas políticas de currículo. Os 

conceitos de competência, contextualização e interdisciplinaridade são abordados 

buscando relação com a melhoria da qualidade do trabalho desenvolvido nas 

escolas. Por meio das políticas de integração, esses conceitos são incorporados às 

disciplinas, aos conteúdos e ao trabalho dos docentes como se fossem consensuais 

e não resultado de disputas políticas: 

 

mesmo no âmbito das disciplinas, alguns dos debates centrais em torno dos 
conteúdos são silenciados. Com isso a reflexão sobre as formas de 
organizar os conteúdos de ensino assume um espaço ainda mais reflexivo, 
como se reformar o currículo fosse, sobretudo, fazer uma reforma de sua 
organização. (LOPES, 2008a, p. 19) 

 

Para Lopes (2008a), a perspectiva de currículo como seleção de conteúdos e 

determinante da aprendizagem dos alunos norteou o pensamento dos curriculistas 

por meio de dois movimentos: o dos defensores das teorias do eficientíssimo social 

e os defensores do eficientíssimo social progressista. Foram movimentos que se 

destacaram nos Estados Unidos da América, na década de 1990, tendo em vista o 

seu processo de industrialização. No cenário brasileiro, esses movimentos tiveram 

repercussão em meados de 2000 com o movimento da Escola Nova. 

As teorias de currículo foram influenciadas pela industrialização, e isso 

implicou um novo sentido para o conhecimento e novas responsabilidades para a 

escola. O conhecimento passou a ser entendido como algo que deve ser útil para a 

sociedade, e a escola como uma instituição capaz de resolver problemas sociais 

gerados pelas mudanças econômicas.  
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Abordaremos as três vertentes de modalidade de integração do currículo 

organizadas por Lopes (2008a). Essa organização representa as modalidades 

clássicas na história do currículo: o currículo por competências; o currículo centrado 

nas disciplinas de referência e o currículo centrado nas disciplinas ou matérias 

escolares. Em cada uma dessas modalidades a integração curricular tem finalidades 

e princípios teóricos distintos. 

Para Lopes (2008a), Silva (2016) e Lopes e Macedo (2011), o currículo por 

competências tem referência na teoria da eficiência social defendida por Bobbit, 

Taylor, Charters, Tyler e Dewey. Nessa teoria, o centro da discussão do currículo tem 

como foco os objetivos, os métodos e o modelo de planejamento.  

De acordo com Bobbit (1918 apud Lopes, 2008a), tinham aproximações na 

ideia de funcionamento da escola. Em Bobbit (1918 apud Lopes, 2008a), a escola 

deveria funcionar como uma empresa, estabelecendo de forma clara os objetivos, os 

métodos, as formas de mensuração e a escolha de habilidades para alcançar os 

resultados. Em Taylor, defendia-se o funcionamento da escola com base nos 

princípios da administração científica: o planejamento, a seleção e o preparo, o 

controle, a execução e singularização das funções.  

Silva (2016) destaca que, os defensores do currículo por competências  

pressupõem a determinação de um planejamento minucioso para a construção do  

currículo. Destacam que os métodos e os objetivos determinados devem ser 

interpretados em termos de atividades e de unidades de trabalhos hierarquicamente 

ordenadas. Esses curriculistas relacionam o currículo com a organização das 

empresas: 

 

O currículo é simplesmente uma mecânica. A atividade supostamente 
cientifica do especialista em currículo não passa de uma atividade 
burocrática. [...] Numa perceptiva que considera que as finalidades da 
educação estão dadas pelas exigências profissionais da vida adulta, o 
currículo se resume a uma questão de desenvolvimento, a uma questão 
técnica (SILVA, 2016, p. 24). 

 

Lopes (2008a) destaca que, em Tyler (1974), a aprendizagem dos alunos tem 

relação com os objetivos educacionais a serem alcançados por meio da ideia de 

eficiência social. Condiciona a finalidade da educação à formação do sujeito e ao 

desempenho comportamental esperado pela sociedade global. Assim, seu 



60 
 

pensamento sobre currículo tem relação com os meios de produção econômica. 

Para Lopes (2008a, p. 67): 

 
Ainda que uma competência expresse uma meta social mais complexa, 
capaz de articular saberes e valores e atitudes, sua complexidade é 
dissolvida ao ser traduzida em um conjunto de habilidades passíveis de 
serem avaliadas de forma isolada.  

 
 

Lopes e Macedo (2011) abordam que o movimento progressista liderado por 

Dewey pensa o currículo a partir de princípios teóricos de inteligência social, 

mudança e resolução dos problemas sociais. Segundo as autoras, para Dewey 

 

o ambiente escolar é organizado de modo que a criança se depare com 
uma série de problemas também presentes na sociedade, criando 
oportunidades para ela agir de forma democrática e cooperativa. As 
atividades curriculares e os problemas são apresentados às crianças para 
que elas, em um mesmo processo, adquiram habilidades e estimulem a 
criatividade (LOPES: MACEDO, 2011, p. 23). 

 

 

Silva (2016) ressalta que os modelos de currículos mais tecnocráticos como o 

de Bobbitt e Tyler e os mais progressistas, como o de Dewey, representaram uma 

reação ao currículo clássico e humanista que dominou a educação secundária no 

início do século XX nos Estados Unidos da América (EUA). 

Do exposto, compreende-se que o modelo de currículo por competências 

associado ao mundo do trabalho constitui-se uma marca histórica nas teorias dos 

eficientistas sociais. Conforme Lopes (2008a), Silva (2016) e Lopes e Macedo 

(2011), os defensores dessa teoria (Bobbitt, Taylor, Charters, Tyler e Dewey) 

percebem a organização nas escolas como as das fábricas. Dessa maneira buscam 

adequar a educação aos interesses da sociedade e ainda tentam controlar o 

trabalho nas escolas. 

Nessa teoria, é dominante a ideia de que a escola pode educar de maneira 

mais eficiente caso reproduza os ―procedimentos de administração científica das 

fábricas (na época, o modelo taylorista-fordista) e se executar um planejamento 

muito preciso dos objetivos a serem alcançados‖ (LOPES, 2008a, p. 66). 

O modelo de currículo com foco nas competências articula os saberes e as 

disciplinas a um conjunto de habilidades e competências, e assim seleciona os 

conteúdos considerados necessários ao desempenho dos indivíduos para o 

mercado de trabalho. Dessa maneira, imprime sentidos ao currículo como um 
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instrumental e com finalidade de controle por meio de avaliação das aprendizagens 

dos alunos.  

A segunda modalidade de integração curricular organizada por Lopes 

(2008a), centrada nas disciplinas de referência, tem como representantes Herbart, 

Bruner, Phenix, Hirst e Peters. Os representantes apresentam divergências no 

propósito das disciplinas.  

Lopes (2008a) aborda que Herbart, em sua teoria, busca estabelecer 

correlações entre as disciplinas escolares e as de referência. Destaca os princípios 

da concentração e da correção como pressuposto educativo para o currículo e 

relaciona a concentração ao valor dado à disciplina. Bruner, segundo a autora, 

destaca que os especialistas podem assessorar os professores na construção do 

currículo nas escolas. Segundo ele, cada disciplina tem uma estrutura particular à 

qual os alunos precisam ter acesso. Essa compreensão é um requisito mínimo para 

que o aluno entenda o conhecimento e o utilize para resolver problemas fora da 

escola. 

Os filósofos Phenix, Hirst e Peters, conforme Lopes (2008a, p. 79), 

apresentaram essa discussão sobre a modalidade de integração centrada nas 

disciplinas de referência com ênfase na teoria do conhecimento. Para Hirst e Peters, 

os objetivos educacionais são cognitivos e estão relacionados com a aquisição de 

experiência, compreensão e com formas de conhecimentos. As formas de 

conhecimento estão organizadas em oito áreas: Matemática, Ciências Físicas, 

Ciências Humanas, Literatura e Belas Artes, Moral, Religião e Filosofia. Embora 

esses autores definam que as disciplinas escolares devam ser decorrentes dessas 

formas de conhecimento, eles não defendem que a cada forma de conhecimento 

corresponda uma disciplina escolar.  

Uma vez que as disciplinas escolares possibilitam diferentes formas de 

exercício mental, por isso permitem que todos os alunos tenham acesso aos 

conhecimentos e padrões da cultura humana. Os autores alegam, ainda, que entre 

as disciplinas existe uma associação das formas de conhecimento tanto na 

perceptiva da lógica como da psicologia.  

Segundo Lopes (2008a), Hirst e Peters apontaram críticas ao currículo 

integrado. A integração é importante, nesse modelo, quando limitada a uma 

disciplina e quando reúne objetivos e formas de conhecimentos diversos. Porém, 

torna-se um problema quando organizado por meio de projetos ou temas. Para os 



62 
 

filósofos, os professores não estão preparados para trabalhar com conhecimentos 

tão diversos. Também pelo risco do objetivo de a integração tornar-se uma 

articulação artificial de conceitos com domínios distintos. 

Para Lopes (2008a), Phenix defendeu a orientação curricular centrada apenas 

nas disciplinas ou na interdisciplinaridade. Nesse sentido, a autora destaca que o 

material a ser utilizado nas escolas deve ser produzido nas comunidades 

disciplinares por meio de pesquisadores com referência no seu campo de estudo.  

Lopes e Macedo (2002) abordam o currículo disciplinar por meio de duas 

vertentes. A primeira é associada à organização do conhecimento escolar como uma 

seleção de conteúdos em vários campos do saber conforme a lógica disciplinar. Por 

meio dessa ideia, cabe às escolas a função de simplificar o conhecimento e 

transmiti-lo. A segunda vertente é associada aos que enfatizam se tratar de uma 

reconstrução e ressignificação dos saberes, cabendo à escola a produção desses 

saberes.  

A interdisciplinaridade ganha espaço na política de integração curricular. Para 

Lopes e Macedo (2011), a defesa da interdisciplinaridade pressupõe considerar a 

organização disciplinar e ao mesmo tempo conceber formas de inter-relacionar as 

disciplinas a partir de problemas e temas comuns situados nas disciplinas de 

referência ―na medida em que as disciplinas escolares têm suas fontes de 

organização situadas no conhecimento de referência é também a partir do 

conhecimento de referência que é pensada a integração‖ (LOPES; MACEDO, 2011, 

p. 131). 

Outros estudiosos contribuem com essa discussão. Santomé (1988) analisa 

as práticas de organização das tarefas escolares baseadas em disciplinas e estuda 

a interdisciplinaridade como uma alternativa a ser oferecida a esse modelo. Para o 

autor, ―não é apenas uma proposta teórica, mas sobretudo uma prática. Sua 

perfectibilidade é realizada na prática; na medida em que são feitas experiências 

reais de trabalho em equipe‖ (SANTOMÉ, 1998, p. 66).  

Em Lück (1994), a interdisciplinaridade é um movimento a ser assumido e 

construído pelos professores para intermediar a (re) elaboração do conhecimento 

através de um processo pedagógico dinâmico, aberto e interativo. Por meio da 

interação e do dinamismo, o ensino torna-se mais atraente para os alunos. 

Para Fazenda (2008), a interdisciplinaridade envolve atitude e uma maneira 

de pensar a organização do conhecimento; de possibilidades de diálogo entre pares; 



63 
 

de desvendar novos saberes e redimensionar os velhos; de envolvimento e 

comprometimento com os projetos e com as pessoas neles envolvidas. Para a 

autora, a interdisciplinaridade exige atitude de responsabilidade, de alegria, de 

revelação, de encontro, enfim, de vida. 

Goldman (1979) compreende que o trabalho docente em uma perspectiva 

interdisciplinar desenvolve afetividades, provoca diálogos, novas atitudes e 

comportamentos, contribuindo assim, como proposta pedagógica na dinâmica do 

ensino e da aprendizagem, ou seja, um olhar interdisciplinar sobre a realidade 

permite que entendamos melhor a relação entre seu todo e as partes que a 

constituem (GOLDMAN, 1979, p. 21). 

Já para Costa e Pereira (2012), a interdisciplinaridade contribui para 

problematizar as fronteiras demarcadas entre as disciplinas acadêmico-científicas e 

as escolares:  

 

A interdisciplinaridade escolar deve ser pensada a partir da especificidade 
da instituição escolar, sem estabelecer uma relação de subordinação entre 
o campo educacional e o campo científico. Ou seja, elas também afirmam a 
existência de processos de constituição de identidades dos atores — 
pesquisadores, educadores — envolvidos com as diferentes disciplinas 
escolares, que não são nem entidades completamente independentes das 
acadêmicas e científicas, nem entidades estritamente nelas referenciadas. 
Logo, não se trata de negar as influências entre esses campos, pelo 
contrário, trata-se de compreendê-las em mútua interação e não como uma 
relação de mera subordinação (COSTA; PEREIRA, 2012, p.163). 

 
 

A última modalidade de integração abordada por Lopes (2008a) é o currículo 

centrado nas disciplinas ou matérias escolares. Nessa vertente, as disciplinas 

escolares são definidas em função das finalidades sociais para o atendimento das 

demandas e não estão relacionadas ao mundo produtivo ou ao sistema social 

vigente. Nessa modalidade, a autora destaca as pesquisas dos progressistas Dewey 

e Kilpatrick. A perspectiva instrumental para o currículo aproxima esses autores. 

Kilpatrick, ao assumir projeto como um método, e Dewey centralizando suas ideias 

em métodos de ensino sócio-individualizado envolvendo experiências e resolução de 

problemas. 

Conforme Lopes (2008a), Dewey (1959) questiona o modelo de currículo 

clássico no qual a criança utiliza de memorização e repetição para aprender os 

conteúdos e alega que o currículo não pode ser um anexo externo à vida da criança. 
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Para ele, o currículo é pensado como uma possibilidade de solução dos problemas 

sociais e a escola como uma comunidade 

 

um lugar no qual o currículo é composto de atividades que visam 
desenvolver a vida social e comunitária. Atividades e problemas curriculares 
são construídos e apresentados de forma que a criança seja encorajada a 
utilizar a criatividade e a readquirir simultaneamente, habilidades 
acadêmicas básicas. A disciplina escolar torna-se um recurso para isso 
(LOPES, 2008a, p. 74). 

 

  
Dessa maneira, Lopes (2008a) enfatiza que para Dewey as disciplinas 

escolares necessárias para cumprir as finalidades de uma vida social e comunitária 

são as que abordam temas como saúde, cidadania e meios de comunicação. Assim, 

o autor demarca seu distanciamento da modalidade de disciplina escolar com base 

na disciplina de referência.  

A autora discute que na teoria de Kilpatrick, a integração curricular engloba a 

ideia de projeto compreendida como um princípio organizador do currículo. Desse 

modo, o projeto deve incorporar planejamento, atividades completas, propósitos 

específicos e avaliação. Os professores e os alunos devem participar de todas as 

etapas. 

Dewey é um crítico do método de projeto de Kilpatrick. Para Dewey, o uso do 

projeto envolve algumas condições educativas: 

  

a) o interesse do aprendiz, capaz de abranger o pensamento e envolver 
uma ação duradoura;  
b) o valor intrínseco da atividade para a vida, em vez de concentração em 
atividades triviais, relacionadas apenas ao prazer imediato; 
c) a inclusão de problemas que despertem curiosidade e exijam novas 
informações - afinal, nada existe de educativo em uma atividade agradável 
que não dirija o espirito para novos campos;  
d) o prolongamento do projeto por um apreciável intervalo de tempo, a fim 
de permitir essa passagem para novos campos (LOPES, 2008a, p. 76). 

 

  

Essa vertente de modalidade de integração curricular tem como ponto comum 

a diferença entre disciplina escolar e disciplina científica. A distinção ajuda a 

compreender que os princípios norteadores do currículo têm como base o próprio 

conhecimento escolar e os princípios psicológicos. Isso faz com que a integração 

seja pensada também ―com base em princípios derivados das experiências e 
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interesses dos alunos, e possa mais facilmente ser alinhada a perceptivas críticas‖ 

(LOPES, 2008a, p.77). 

Lopes e Macedo (2011) analisaram que as modalidades curriculares 

buscaram dar uma significação para o currículo e ainda fortaleceu a ideia de um 

instrumental. Assim o currículo é visto como uma grade curricular com disciplinas, 

atividade, carga horária, plano de ensino e experiências vividas pelos alunos. 

Segundo as autoras, não é possível responder o que é currículo, mas, acordos 

sobre os sentidos do termo, sempre parciais e localizados historicamente. 

Para Lopes (2008b) existe distinção entre as disciplinas escolares, 

acadêmicas e científicas. A autora leva em consideração os processos históricos e 

as finalidades de cada uma. Defende que essa distinção é produtiva para o campo 

curricular, uma vez que contribui para o questionamento de uma transposição 

acrítica de epistemologias e concepções das ciências para a escola (LOPES, 2008b, 

p. 207). Conforme a autora, as disciplinas são como construções sociais, que 

buscam atender a determinadas finalidades, reúnem sujeitos em determinados 

territórios e ainda sustentam e são sustentadas por relações de poder que produzem 

saberes. 

Com Lopes e Macedo (2011), compreendemos que as políticas de integração 

de currículos não podem ser analisadas apenas na perspectiva da seleção, da 

produção, da distribuição e reprodução do conhecimento, pois representam 

construções discursivas no/do mundo. Dessa forma, nos distanciamos das propostas 

curriculares que atribuem fundamentos ao currículo.  

No capítulo a seguir, analisamos a política educacional do Jovem de Futuro e 

sua implementação no Estado do Ceará.   
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4 ANÁLISE DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA JOVEM DE FUTURO 

 

Neste capítulo, buscamos analisar a política do PJF contextualizando os marcos 

históricos, a fase de validação e transferência da tecnologia aos Estados, as metodologias 

pedagógicas e ainda o contexto da implementação do ProEMI/JF, a política de formação 

docente no Estado do Ceará. Buscamos na análise do PJF interagir com o ciclo de políticas 

de Ball e Bowe (1992) e com a integração curricular discutida nas produções e nos 

documentos oficiais. 

 

4.1 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO JOVEM DE FUTURO  

 

O Instituto Unibanco (IU) 15 é uma instituição de investimento social da 

organização Itaú Unibanco. Foi criado no ano de 1982 e mantido por um fundo 

patrimonial instituído exclusivamente para financiar suas atividades, o que torna as 

suas ações independentes de aportes adicionais (INSTITUTO UNIBANCO, 2003).  

A partir de 2002, o IU voltou a sua atuação social para a educação, de 

maneira específica para o Ensino Médio, por meio do desenvolvimento de projetos 

próprios. Justifica sua escolha nessa etapa da educação básica por marcar o final da 

educação escolar básica e o ingresso no mercado de trabalho, deixando claro o seu 

interesse em formar alunos para esse mercado. Em seu material editorial, isso se 

torna evidente, pois o IU argumenta sobre a necessidade de transferir os conceitos 

aplicados no setor empresarial em técnicas de conhecimento para as escolas e, 

consequentemente, para os alunos.  

A criação do PJF pelo IU tem relação com os resultados da pesquisa 

―Relatório de desenvolvimento juvenil 2003‖ 16, realizada pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A pesquisa 

abordou temáticas envolvendo a realidade da juventude brasileira, como educação, 

cultura, violência, saúde, emprego, pobreza, cidadania e identidade. Na parte 

referente à educação, destacou a compreensão da leitura entre estudantes na faixa 

                                            
15

 Ver o Portal do Instituto Unibanco. Dados disponíveis em: 
http://www.portalinstitutounibanco.org.br/index. 
http?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=21. 
16 

Ver Relatório de desenvolvimento juvenil 2003. Dados disponíveis em: 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/unesco-resources-in-brazil/studies-and-

evaluations/youth/youth-development-report/#c154501.
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etária dos 15 anos. Os resultados constataram que 50% dos brasileiros, nessa faixa 

etária, estavam abaixo ou próximos do nível I de alfabetização. Nesse nível, para a 

instituição, os estudantes conseguem, apenas, lidar com tarefas básicas de leitura 

(INSTITUTO UNIBANCO, 2003). 

Os técnicos do IU interpretaram, a partir do relatório publicado pela UNESCO, 

―que o problema da educação não estava somente no acesso à escola, mas também 

na má qualidade da educação oferecida, que torna ineficientes os pesados 

investimentos públicos no setor e perpetua a exclusão social dos pseudoeducados‖ 

(INSTITUTO UNIBANCO, 2003, p. 9).   

O IU Justifica que os problemas sociais brasileiros não se explicam pela 

pobreza generalizada, mas pela desigualdade. Assim, a ausência de qualificação 

para o Ensino Médio contribui para que o jovem não domine operações mentais e 

nem desenvolva competências, como abstração e correlação, no nível exigido pelo 

mercado atual. Dessa maneira, os baixos níveis de renda implicariam oportunidades 

educacionais de pior qualidade, alimentando um ciclo de pobreza que só pode ser 

interrompido pelo aumento no desempenho e permanência dos jovens na escola, 

com vistas a ampliar oportunidades de trabalho e elevar suas perspectivas de 

rendimento (INSTITUTO UNIBANCO, 2003). 

No ano de 2006, o IU lançou o PJF concebido para as redes estaduais de 

ensino, fundamentado na Gestão Escolar para Resultados (GEpr), a ser 

desenvolvido em parceria com escolas públicas estaduais. O PJF foi direcionado 

para o aumento da qualidade do atendimento educacional e a consequente melhoria 

do desempenho dos alunos nessa etapa.   

O PJF está organizado de acordo com os seguintes princípios: querer mudar, 

saber mudar e poder mudar. Os desdobramentos desses princípios envolvem a 

adesão e a mobilização da comunidade escolar com metas comuns pactuadas e 

centradas nos alunos; apoio financeiro e técnico com capacitação, tecnologias e 

coaching para execução de plano de melhoria da escola; apoio financeiro e técnico 

(capacitação, tecnologias e coaching) para uma gestão para resultados; autonomia 

na definição de prioridades; sistema de incentivos a professores e alunos e 

monitoramento e avaliação como forma de aperfeiçoamento do processo 

(INSTITUTO UNIBANCO, 2009). 
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Nesse ano, em 2006, o IU integrou o movimento empresarial Todos Pela 

Educação (TPE), juntamente com outras instituições, como Banco Bradesco, Banco 

Itaú, Grupo Gerdau, organizações Globo, Instituto Natura e Instituto Ayrton Sena. O 

TPE lançado em 2006, classificado em fevereiro de 2014, como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 

O discurso do TPE tem como foco a busca pela qualidade na educação 

pública. Por meio de avaliações com foco em resultados propôs metas para a 

educação brasileira. Essas metas foram incorporadas ao Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE) para a Educação Básica, lançado em 2007, pelo governo 

federal, constituindo-se uma das principais políticas de regulação para esse nível de 

ensino. 

Em 2007, em parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo, deu 

início à fase teste do PJF em três escolas situadas próximas ao antigo Centro de 

Estudos Tomaz Zinner. O centro foi criado em 2003 para facilitar o acesso da 

comunidade local à biblioteca do Unibanco, localizada próximo ao Centro 

Administrativo Unibanco, na capital. Devido à grande procura de estudantes da 

região, no ano seguinte, o instituto assumiu a vocação atual de promover o 

desenvolvimento educacional e cultural de crianças e jovens, favorecendo a inclusão 

social de forma participativa e crítica (INSTITUTO UNIBANCO, 2003, p. 6). 

Em 2008, o IU expandiu e formalizou a proposta como projeto piloto em 20 

instituições de ensino de Minas Gerais (MG) e 22 do Rio Grande do Sul (RS). Em 

2009, ampliou para mais 41 escolas do Estado de São Paulo (SP), sendo 21 na 

região metropolitana da capital e 20 em municípios da região do Vale do Paraíba. 

Nesse ano, o projeto passou para a fase de sistematização e ajustes finais nas suas 

metodologias e procedimentos (INSTITUTO UNIBANCO, 2009). 

Na fase piloto, coube diretamente ao IU o suporte financeiro e técnico às 

escolas. Com o apoio e o consentimento das secretarias de educação dos Estados, 

esse instituto repassou os recursos financeiros diretamente para as escolas 

executarem suas ações. O suporte técnico foi realizado pelos supervisores do IU. 

Coube a eles realizar visitas técnicas, planejar e executar as reuniões de 

monitoramento, ministrar as formações para gestores e professores e monitorar a 

utilização dos recursos financeiros. Mais informações sobre a fase piloto e as 

atribuições dos supervisores que desenvolvem a política do PJF podem ser 
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encontradas nas produções acadêmicas analisadas na nossa pesquisa de 

dissertação destacadas na introdução. 

Concluída a fase piloto em 2009, o IU considerou como positivos os 

resultados alcançados na aprendizagem dos alunos em Língua Portuguesa e 

Matemática nas escolas atendidas pelo projeto em relação a outras escolas que não 

participaram do Jovem de Futuro.  

Os resultados das escolas da fase piloto contribuíram para o MEC pré-

qualificar o Programa Jovem de Futuro como uma tecnologia educacional. Essa pré-

qualificação possibilitou que em 2010 ocorresse a expansão nas unidades de Ensino 

Médio do Estado do Rio de Janeiro.     

Observamos que em apenas dois anos, de 2008 a 2009, as metodologias 

conquistaram a pré-qualificação como tecnologias educacionais pelo MEC, sendo 

reconhecidas como ―potencialmente eficazes para replicação em escolas da rede de 

ensino brasileira‖, sendo que a qualificação definitiva dependia  

 

apenas da adoção dos projetos pelas escolas e consequente confirmação 
de resultados positivos por consultores do Ministério. Já com essa 
perspectiva em vista, o Instituto agora se dedica a finalizar a formatação dos 
projetos em módulos que facilitem o processo de apropriação dessas 
tecnologias pelas autoridades educacionais interessadas. (INSTITUTO 
UNIBANCO, 2011, p. 18) 

 
 

O IU desenvolveu dois modelos de ciclo político. O primeiro foi em 2009, 

denominado pelo Instituto de Ciclo Produtivo; o segundo, em 2011, denominado pela 

instituição de Modelo de Atuação. Os modelos têm os mesmos propósitos: o de 

gerar tecnologias com capacidade de melhorias da qualidade do ensino público e 

elevar o desempenho da comunidade escolar, utilizam os mesmos mecanismos de 

avaliação e são implementados de forma verticalizada e em etapas. A diferença 

entre os ciclos está na fase de validação e na fase de transferência. 

Os mecanismos de avaliação são constituídos de um diagnóstico, pelo 

monitoramento das ações, de aplicação de avaliação em larga escala e da 

replicabilidade dos seus instrumentais. 

Na elaboração do diagnóstico, as escolas fazem o levantamento de dados 

buscando identificar aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais passíveis de 

intervenção. Ele ajuda também na definição da linha de base a partir da qual o 

impacto do projeto será avaliado posteriormente. 
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O monitoramento é feito com a supervisão contínua, múltiplos controles 

internos para acompanhar o andamento e o rendimento das atividades e indicar 

necessidade de ajustes metodológicos ou administrativos. 

A política de avaliação em larga escala tem como referência o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) 17. As avaliações realizadas pelo SAEB 

buscam diagnosticar avanços e dificuldades na aprendizagem dos alunos no final 

das etapas da educação básica. O PJF utilizou os resultados do SAEB na fase teste 

e na fase piloto. Na fase da transferência, os Estados puderam escolher o modelo 

de avaliação do SAEB ou o modelo de avaliação específico do Estado. Por exemplo, 

o Estado do Ceará utilizou os resultados do Sistema Permanente de Avaliação do 

Estado do Ceará (SPAECE). Na sequência do capítulo, discutimos como foi feita a 

implementação do PJF nas escolas do Ceará. 

A replicabilidade no PJF é realizada por meio de manuais, apostilas e guias 

sobre as metodologias. Os materiais são produzidos com orientações para os 

Estados, os gestores das escolas, os professores e alunos. O projeto tem manuais 

de acompanhamento para os Estados; manuais de implantação para gestão escolar; 

manual de elaboração do plano de melhoria da qualidade do Ensino Médio; apostilas 

e vídeos do curso de capacitação de gestores escolares e professores e guias das 

metodologias pedagógicas para professores e alunos. Para os professores, as 

formações têm como base os conteúdos das metodologias e o desenvolvimento 

delas na prática. Os alunos recebem o guia da metodologia do projeto então 

desenvolvido pelo professor. Sobre as metodologias, daremos mais detalhes na 

sequência deste capítulo.  

Retomando a discussão dos ciclos políticos do PJF, de antemão não temos 

aproximação com o modelo de política do PJF; tampouco na maneira como a 

política é implementada.  

                                            
17 

O SAEB é composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala. Tem como principal 

objetivo realizar um diagnóstico da educação básica brasileira, fornecendo um indicativo sobre a 

qualidade do ensino. Ele avalia os conhecimentos em Português e Matemática em provas para 

alunos dos: 2º ano (alfabetização) e 5º ano (final dos Anos Iniciais) do Ensino Fundamental, 3ª série 

do Ensino Médio (final da educação básica) e do 9º ano do Ensino Fundamental (final da etapa), que 

além das competências citadas acima, também são analisados os saberes dos estudantes em 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Dados disponíveis em: 

http://www.observatoriodopne.org.br/conteudo/sistema-de-avaliacao-da-educacao-basica. 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/conteudo/sistema-de-avaliacao-da-educacao-basica
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Conforme o ciclo de política na perspectiva de Ball e Bowe (1998) discutido 

no segundo capítulo, compreendemos as políticas inseridas em contextos diversos e 

ressignificadas pela atuação dos professores. Dessa forma, o modelo do ciclo de 

política do PJF não nos representa como modelo de análise de política, uma vez 

que, percebemos que as ideias são centralizada nas instituições – IU, MEC, 

secretarias dos Estados –, implicando dizer que uma instituição toma as decisões, 

assim, cabe às escolas, em especial, aos professores, a implementação.  

Entendemos que o modelo de política proposto no Jovem de Futuro pode ser 

aproximado da perspectiva estruturalista, pois para Silva (2018), nessa perspectiva, 

as políticas educacionais são produzidas em conformidade com as normas legais, 

direcionadas pelo Estado, para serem implementadas na/pela escola. O modelo 

político do Jovem de Futuro é verticalizado, constituído em etapas e separa as 

etapas da formulação e da implementação. Esse tipo de modelo busca silenciar os 

processos de disputas e negociações dos envolvidos  

No ciclo produtivo, primeiro modelo da política do PJF, as etapas foram: 

conhecimentos produzidos; concepção e validação de tecnologia; aplicação 

experimental no Centro de Estudos Tomas Zinner; aplicação experimental na rede 

de ensino-fase I - testagem de alternativas; aplicação experimental na rede de 

ensino-fase II - aperfeiçoamento e sistematização; transferência de tecnologias e a 

produção de novos conhecimentos. 

A primeira fase, a dos conhecimentos produzidos, refere-se aos 

conhecimentos produzidos nas várias esferas da experiência educacional que 

fundamentam e norteiam o desenvolvimento de novas tecnologias. Esses 

conhecimentos podem refletir percepções generalizadas da realidade escolar ou 

tendências acadêmicas resultantes de estudos específicos e revisões de literatura 

científica.   

A segunda fase é constituída da concepção e validação de tecnologia. Nessa 

fase, o projeto precisa equacionar questões como interesse e disponibilidade de 

alunos, professores e coordenação pedagógica e aspectos práticos, como espaço 

físico e possibilidades de articulação com a agenda escolar.  
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A terceira fase, a aplicação experimental na rede de ensino-fase I - testagem 

de alternativas foi realizada no Centro de Estudos Tomas Zinner18. Os testes 

ocorreram com alunos nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. 

A quarta fase é constituída da aplicação experimental na rede de ensino-fase 

II - aperfeiçoamento e sistematização do Jovem de Futuro. Essa etapa aglutinou um 

maior número de alunos e incorporou os gestores das escolas. Foi realizada com o 

objetivo de ajustar os conteúdos das metodologias e procedimentos de gestão. Essa 

fase teve como propósito viabilizar a oferta do projeto como parte de um sistema de 

transferência de tecnologias educacionais. 

Na quinta fase foi realizada a transferência de tecnologia para os Estados por 

meio de consolidação de parcerias ente o IU e o MEC nos Estados do Ceará (CE), 

Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS), Pará (PA), Espirito Santo (ES) e Piauí (PI). 

Nessa fase, o Programa Jovem de Futuro foi qualificado pelo MEC como uma 

tecnologia educacional19. 

Ainda em 2011, o IU criou uma ferramenta de comunicação para as escolas 

denominada Rede Jovem de Futuro com o propósito de divulgar as ações e a troca 

de experiências das escolas que concluíram o ciclo do projeto na fase piloto (2008- 

2010) com as ingressantes no projeto. A Rede foi abordada na produção acadêmica 

sobre o Jovem de Futuro. 

Na sexta fase ocorre a produção de novos conhecimentos. O efeito desse 

processo pode resultar em dados mais complexos e análises mais aprofundadas de 

problemas e dificuldades. ―Esse é o ponto em que o ciclo se renova, à medida que 

essa percepção ampliada fundamenta o aperfeiçoamento de tecnologias existentes 

ou dá origem ao desenvolvimento de novos projetos‖ (INSTITUTO UNIBANCO, 

2009, p. 20). 

No segundo ciclo político, o modelo de atuação, o IU diminuiu as fases para a 

implementação e mudou a nomenclatura. Apresentamos o modelo por meio do 

desenho abaixo. 

 

 

                                            
18 

Conforme o IU (2009), o Centro é um laboratório que oferece condições ideais para o 
desenvolvimento e a avaliação de novos métodos e materiais e para a capacitação de professores e 
gestores em inovação para o ambiente escolar.

 

19 
Ver Guia de Tecnologias Educacionais do MEC 2011/2011. Dados disponíveis em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9909-guias-
tecnologias-2011-12&category_slug=fevereiro-2012-pdf&Itemid.

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9909-guias-tecnologias-2011-12&category_slug=fevereiro-2012-pdf&Itemid
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9909-guias-tecnologias-2011-12&category_slug=fevereiro-2012-pdf&Itemid
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Figura 2 - Modelo de atuação 

 

     

Fonte: Instituto Unibanco (2011) 

 

Reafirmamos que o modelo de política do Jovem de futuro, implementado em 

etapas e de forma verticalizada, distancia-se da forma como a política é analisada 

por Ball e Bowe (1998). Mas, fazendo comparações entre o ciclo produtivo e o ciclo 

de atuação no modelo político do Jovem de Futuro, observamos diferenças entre a 

fase de validação (fase piloto) e a fase de transferência aos Estados. Sintetizamos 

as diferenças no quadro abaixo. 

 
Quadro 6 - Diferenças entre as fases do Jovem de Futuro 

 
 

Características  

Validação  Transferência  

Formato Jovem de Futuro (projeto). ProEMI/JF (programa + projeto)  

Parceria  Instituto Unibanco e 
secretarias de Estado de 
Educação.  
 

Instituto Unibanco, secretarias de 
Estado de Educação e Ministério 
da Educação.  
 

Acompanhamento técnico 
das escolas  
 

Supervisores do Instituto 
Unibanco. 
 

Supervisores das secretarias de 
Estado de Educação  
 

Apoio técnico à Secretaria 
de Estado de Educação  
 

Não existe, pois não há 
nenhuma equipe da 
secretaria envolvida 
diretamente nas ações de 
acompanhamento e 
orientação do projeto.  
 

Gestores locais do Instituto 
Unibanco  
 

Recursos e repasse de 
recursos para as escolas  
 

Fornecido e realizado pelo 
Instituto Unibanco.  
 

Procedente do FNDE e o repasse 
dos recursos sob-
responsabilidade do MEC 

Fonte: Elaborado pelo autor 



74 
 

   

Em 2012, na fase de transferência, a parceria entre o IU e o MEC foi 

consolidada com a assinatura de um termo de cooperação técnica entre as 

instituições, tornando o PJF como política pública de Ensino Médio das secretarias 

estaduais de Educação dos Estados do CE, GO, MS, PA, ES e PI, as quais também 

estabeleceram parecerias com o IU. Nessa fase, o Jovem de Futuro foi integrado ao 

Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), passando a ser denominado de 

ProEMI/JF.  

O MEC, em 2009, criou o ProEMI com o propósito de ―garantir o direito ao 

Ensino Médio de qualidade para todos e as condições necessárias, por meio da 

ampliação da universalização de atendimento à população, consoante a 

consolidação da função social desta etapa da Educação Básica‖ (BRASIL, 2013, 

p.29). Desde a sua criação, o programa já passou por várias reformulações, tanto 

em seus pressupostos teóricos quanto em suas orientações didático-metodológicas.   

Nos documentos do jovem de Futuro e do ProEMI, observamos semelhanças 

nos modos de conceber e tratar os sujeitos, os tempos, os espaços e o 

conhecimento escolar. De maneira geral, tais documentos propõem melhorias nos 

índices de aprovação, garantias de prosseguimento dos estudos, ingresso do 

discente no mercado de trabalho e a melhoria na qualidade das escolas de Ensino 

Médio. Dessa forma defendemos que a parceria do IU com o MEC e os Estados 

contribuiu para a disseminação da política do PJF nas escolas de Ensino Médio.     

Na fase de transferência do PJF houve mudanças nas responsabilidades de 

cada instituição. Diferentemente da fase de validação, na fase de transferência a 

gestão direta do ProEMI/JF ficou sob a responsabilidade das secretarias de 

Educação de cada Estado. Quanto às responsabilidades da coordenação do 

ProEMI/JF, coube ao MEC e ao IU o PJF, de maneira que as ações propostas pelo 

Jovem de Futuro estejam em acordo com as regulamentações que orientam o 

ProEMI.  

O IU foi o responsável pela orientação técnica e a formação das equipes 

responsáveis pela organização, orientação e execução do projeto no Estado 

(coordenador do ProEMI/JF no Estado, supervisores do ProEMI/JF do Estado, 

técnicos de apoio à gestão e gestores escolares). 

O Instituto ofereceu consultoria técnica diretamente à coordenação do 

ProEMI/JF nos Estados, através de seus gestores locais. Realizou um curso de 
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formação ―Gestão Escolar para Resultados‖ para a equipe executora, para a 

Secretaria de Educação (supervisores e técnicos de apoio à gestão) e para os 

gestores escolares. Esse curso acompanha o processo de implementação do 

ProEMI/JF nos Estados. Cada unidade da federação organiza sua equipe executora.  

As escolas ingressantes no PJF elegeram um núcleo gestor específico. Dele 

fazem parte o diretor, o coordenador escolar e representantes de professores, 

funcionários, pais/mães e alunos. O núcleo gestor do Jovem de Futuro tem como 

responsabilidade ajudar os gestores na elaboração do plano de ação, acompanhar o 

desenvolvimento do plano e divulgar as ações do programa.   

Os recursos financeiros para o desenvolvimento das ações procederam/ 

procedem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e o 

repasse dos recursos, sob-responsabilidade do MEC, que o faz através do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

Nas escolas, os recursos são administrados por uma unidade executora. 

Cabe a ela as funções de administrar os recursos transferidos por órgãos federais, 

estaduais, distritais e municipais; gerir os recursos advindos de doações da 

comunidade e de entidades privadas; controlar recursos provenientes da promoção 

de campanhas escolares e de outras fontes e fomentar as atividades pedagógicas, a 

manutenção e conservação física de equipamentos. 

O apoio financeiro consiste no repasse de R$ 100,00/aluno20, que só podem 

ser usados em três áreas-chave: melhorias em infraestrutura (até 40%), ações de 

incentivos aos professores (mínimo de 20%) e incentivos aos alunos (mínimo 20%). 

Nas melhorias de infraestrutura nas escolas os recursos podem ser investidos 

em aquisição de equipamentos, novos recursos didáticos, materiais pedagógicos e 

pequenos reparos no ambiente físico. Nas ações desenvolvidas com alunos, os 

recursos são investidos com bolsa-monitoria, contratação de tutores, premiação por 

desempenho escolar ou resultado em competições e atividades culturais. Nas ações 

com os professores, os recursos podem ser em acesso à capacitação, fundo de 

apoio a projetos pedagógicos, sistema de premiação por pontualidade, assiduidade 

e resultados de seus alunos (INSTITUTO UNIBANCO, 2009, p.33). 

Em 2012, foram desenvolvidas três ferramentas de avaliação: o Sistema 

Gestão de Projetos (SGP), o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e o Sistema 

                                            
20

 Inicialmente, era proporcional ao número de alunos matriculados, mas o esquema foi revisado e na 
segunda etapa do piloto passou a considerar apenas o quantitativo de alunos do nível médio. 
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Instituto Unibanco de Análise da Rede Estadual de Ensino Médio (SITUA). Também 

ocorreram as formações de docentes e a continuidade das formações de gestores e 

supervisores iniciadas em 2011. Na continuidade do capítulo, discutiremos as 

formações do PJF.  

O SGP é o sistema responsável por automatizar processos e procedimentos 

do Jovem de Futuro. Suas funções estão relacionadas ao cadastro de usuários; 

monitorar e controlar os indicadores estruturantes (aulas dadas, frequência dos 

alunos e notas). Outra função deste sistema é a produção de relatórios gerados a 

partir do cruzamento de um conjunto de dados. O acesso ao sistema é restrito aos 

gestores escolares e agentes do circuito de gestão: supervisores, gestores e 

técnicos das regionais e das Secretarias de Educação parceiras do programa. 

O AVA é uma ferramenta tecnológica de ensino para facilitar as formações a 

distância dos supervisores, gestores e professores. O acesso a ela relaciona-se com 

as metodologias - base para a formação - que as escolas optaram em seu plano de 

ação. 

O SITUA é desenvolvido para as secretarias de Educação. Apresenta dados 

do IDEB/SAEB, da Prova Brasil, de rendimento escolar e de avaliações estaduais, 

divididos em síntese de indicadores e histórico das informações. As equipes 

recebem formação para compreender como os dados educacionais compilados pelo 

SITUA podem auxiliá-las a priorizar ações e desenvolver estratégias mais 

adequadas para a melhoria do desempenho da rede de ensino. 

Para a implementação do projeto na escola, o Jovem de Futuro sugere 

avaliações diagnósticas, formativa e somativa com os alunos. No primeiro ano do 

projeto, o foco centraliza-se nas primeiras séries; no segundo ano, as ações são 

direcionadas para as segundas séries, e por fim, no último ano do projeto as ações 

são para as terceiras séries. Essas determinações aparecem no programa, porém 

não existem restrições para as escolas desenvolverem as ações em todas as turmas 

e séries. 

Na fase atual, o PJF utiliza os resultados do ENEM e as avaliações externas 

específicas de cada Estado como parâmetro de análise de competência das 

escolas, eficiência de gestores e professores e desempenho de alunos.  

No Relatório de Atividades de 2017, último publicado pelo IU até a presente 

data, encontramos dados referentes a sua abrangência nesse ano. Conforme o IU 
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(2017), o número de matrículas de 2017 foi baseado em uma estimativa calculada 

em cima do crescimento do número de matrículas de 2015 para 2016. 

 
Tabela 3 - Abrangência do PJF no ano de 2017 
 

Estado                 Número de escolas Número de alunos (mil) 

Pará          149           470.000 
Ceará          644           347. 861 
Goiás          604           181.751 
Piauí          250           170.000 
Mato Grosso do Sul 
Espírito Santo  
Rio Grande do Norte                              

         271 
         209  
         143                                                                                                

          120.000 
             72.000   
             46.949              

Total      2.270              47.938.561    
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A universalização do PJF nos Estados que aderiram ao ProEMI ocorre em 

ciclos com a duração de três anos cada um. A cada novo ciclo ingressa um número 

determinado de escolas. Conforme os dados do IU (2017), o programa está 

universalizado nos Estados do CE e de GO. O Estado do Rio Grande do Norte 

aderiu ao PJF em 2017. 

No ano de 2018, estabelecido como recorte final da nossa pesquisa, não 

encontramos na mídia registros referentes à adesão ao programa por outros 

Estados. Também não houve publicação do Relatório de Atividades do Instituto 

referente há esse ano. As informações de como está sendo a política de 

continuidade do PJF nas escolas foram percebidas nas falas dos professores 

entrevistados e abordadas no último capítulo da dissertação.  

O contexto da influência e da produção do texto político está interligado no 

PJF por meio de fluxos de ideias disputadas no contexto da sua política. Essas 

ideias são representadas por instituições financeiras, Ministério da Educação, das 

secretarias de Estados de Educação e universidades. Essas instituições, conforme 

Ball e Bowe (1992) são representadas por redes políticas e sociais e fortalecidas em 

redes acadêmicas. O fluxo de ideias que surgem no contexto da influência é 

disputado na construção do texto político por meio dos representantes das 

instituições. Um ponto de discussão no contexto das escolas referente à política do 

PJF são as metas pactuadas. O IU definiu, por meio de uma matriz, os objetivos, as 

metas, os indicadores e os resultados esperados para gestores, professores e 

alunos. 
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Figura 3 - Matriz Lógica PJF 
 

 

Fonte: Instituto Unibanco (2014) 

 

Na construção da matriz de planejamento utilizou-se o modelo do marco 

lógico.  A matriz é incorporada ao plano de ação das escolas para ser desenvolvida 

no período de três anos, tempo de um ciclo do projeto nas escolas estipulado pelo 

IU. 

O plano de ação constitui-se de uma das etapas do Circuito de gestão21. O 

circuito é composto de quatro etapas: Planejamento, Execução do Plano de Ação, 

Monitoramento e Avaliação de Resultados e Correção de Rotas. Por meio do plano 

de ação as escolas estudam o diagnóstico, realizam o mapeamento dos problemas 

e das carências, planejam e executam o plano.  

O PJF apresenta um desenho de política com referências na concepção 

fordista e o toyotista. Observamos mecanismos gerenciais nas propostas para 

gestão escolar, docentes e alunos por meio da inserção de metas, processo de 

avaliação, busca de resultados e incentivos financeiros. Ao introduzir em larga 

escala seu material padronizado, assemelha-se ao conceito da ―qualidade total‖ do 

fordismo marcado pela produção em série, e em grande escala, visando a atender 

as necessidades de consumo em massa. Ao inserir critérios de eficiência e 

efetividade, aproxima-se dos elementos da qualidade total das bases do modelo 

                                            
21

 Inspirado no modelo do PDCA envolve os quatro passos do processo de melhoria contínua de 
produtos e serviços: P (plan = planejar), D (do = fazer), C (check = verificar) e A (act = agir). 
Considerado o cerne do modelo de Gestão por Resultados. 
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toyotismo, em que a produção deve ser planejada conforme as necessidades 

específicas do mercado, tendo em vista atingir o grau máximo de eficiência. 

   

4.2 AS METODOLOGIAS PEDAGÓGICAS  

 

De acordo com o IU, as metodologias Jovem de Futuro são propostas 

inovadoras e/ou estratégias complementares para a intervenção em aspectos 

específicos da vida dos jovens ou das escolas. Essas metodologias foram 

―elaboradas a partir de necessidades detectadas no ambiente escolar e sua 

finalidade é contribuir para uma gestão escolar para resultados‖ (INSTITUTO 

UNIBANCO, 2011, p. 4).   

Antes da transferência aos Estados, as metodologias foram organizadas e 

nomeadas como ―cardápio‖ pelo IU. Elas foram divididas em dois grupos, as 

imprescindíveis e as opcionais. As primeiras receberam essa nomenclatura por 

terem função determinante na conquista dos resultados esperados com a 

intervenção. As segundas acrescentam opções para se alcançar objetivos 

específicos, conforme as carências e necessidades da escola.  

 

Os dois cardápios foram amplamente testados nas escolas de validação e 
dispõem de pelo menos uma metodologia associada aos resultados 
esperados, discriminados no Plano de Ação da escola. São sete metas para 
o grupo de validação e seis para as instituições públicas das redes 
estaduais. Cada unidade deve planejar suas estratégias, indicando como 
pretende utilizar esses instrumentos e investir os recursos de seu 
orçamento no processo (INSTITUTO UNIBANCO, 2011, p. 18). 

 

As metodologias foram desenvolvidas na fase teste em 2007 e na fase piloto 

em 2008, especificamente, direcionadas para a aprendizagem de alunos. São 

metodologias dessas fases:  

 

1 - Entre Jovens – A oportunidade para recuperar aprendizados que ficaram 
para trás;  
2 - Valor do Amanhã na Educação - Experiência Educacional que desperta o 
senso de responsabilidade socioeconômica e ambiental e orienta para a 
construção de projetos de vida;  
3 - Campanha Estudar Vale a Pena - Mobilização que estimula os jovens a 
refletir sobre os benefícios de aprender e seguir em frente;  
4 - Jovem Cientista - Aquisição de novos conhecimentos pelo caminho das 
ciências;  
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5 - Entendendo o Meio Ambiente Urbano - Reflexões e ensinamentos que 
disseminam a prática de responsabilidade ambiental (INSTITUTO 
UNIBANCO, 2011, p.  45-56). 

 

No final da fase piloto, após a avaliação de impacto, o IU criou outras 

metodologias para alunos e as metodologias para gestores e professores. As 

direcionadas para professores e alunos têm como propósito melhorar as práticas 

docentes e estimular o protagonismo juvenil. As da gestão escolar têm como objetivo 

promover a articulação e a mobilização da comunidade escolar e o seu entorno: 

    

1 - Fundos Concursáveis - Pequenos projetos e grandes ideias para a 
melhoria da prática pedagógica e do clima escolar;  
2 - Superação na Escola - União de forças que estimula a solidariedade 
entre atores-chave e transforma o ambiente da escola;  
3 – Monitoria - Aprendizagem colaborativa que melhora o desempenho e o 
compromisso com as atividades da escola;  
4 - Sistema de Reconhecimento - Incentivos que ajudam a estabelecer uma 
dinâmica participativa de estímulo à frequência e ao desempenho;  
5 - Agente Jovem - Iniciativa que estimula o estudante a compartilhar 
objetivos e a participar da mobilização da comunidade escolar;  
6 - Uso Pedagógico da Avaliação em Larga Escala - análises comparativas 
que indicam a evolução do rendimento escolar, contribuindo para a melhoria 
das ações pedagógicas;  
7 - Curso de Gestão Escolar para Resultados - Formação que orienta o 
gestor a colocar em prática um modelo de ação para a conquista de 
resultados (INSTITUTO UNIBANCO, 2011, p.  45-56).  

 

Com a incorporação do PJF ao ProEMI/JF, as metodologias receberam a 

denominação de metodologias pedagógicas e não estão mais separadas em grupos 

(imprescindíveis e opcionais); também perderam a denominação de ―cardápio‖, 

sendo denominadas, a partir de então, de ferramentas educacionais.  

As metodologias pedagógicas para o desenvolvimento da formação dos 

professores foram: o Valor do amanhã na educação, Entendendo o meio ambiente 

urbano e o Jovem cientista. Para a formação dos gestores, as metodologias são a 

gincana denominada Superação, Sistemas de reconhecimentos, Fundos 

concursáveis, Uso pedagógico da avaliação em larga escala e Gestão escolar para 

resultados. Os alunos são os responsáveis com a colaboração do professor pela 

metodologia Agente jovem, Campanha estudar vale a pena, Monitoria e Entre jovem.  

A metodologia Monitoria visa a estimular a aprendizagem colaborativa e 

valorizar a troca de experiências, o engajamento e a motivação dos alunos. Somente 

alunos da escola podem concorrer para monitoria. Eles organizam um grupo de 
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estudo na sua comunidade ou no espaço da escola. O grupo desenvolve atividades 

de acordo com suas demandas.  

Já para tutores, os alunos devem estar cursando o nível superior. A função 

deles é contribuir para a implementação da metodologia Entre Jovens. Esta 

metodologia é concebida para assegurar o atendimento educacional complementar 

a alunos que ingressaram no Ensino Médio com dificuldades específicas em Língua 

Portuguesa e Matemática.  A exigência para tutores é comprovar habilidades nessas 

disciplinas. 

O IU disponibiliza um guia impresso para o professor com a sistematização 

das metodologias e caderno de atividades para os alunos. O material impresso para 

o professor traz sugestões e modelo de planos de aulas e de projetos. No material 

de cada metodologia, estão descritas as disciplinas correlacionadas, o público-alvo, 

as modalidades de aplicação, que podem ocorrer em sala de aula, integradas ao 

conteúdo curricular ou no turno complementar.  

No livro do professor, da metodologia Jovem Cientista, estão definidas as 

competências para o docente desenvolver projetos: 

 

O docente deverá ter domínio teórico e prático dos temas a serem 
trabalhados; elaborar as aulas de acordo com roteiros postos no guia; os 
conteúdos devem ser explorados de forma interdisciplinar e 
contextualizados em relação às outras áreas do conhecimento; os 
professores envolvidos com os projetos devem participar de reuniões 
semanais de maneira a viabilizar a interdisciplinaridade entre os temas 
tratados‖ (INSTITUTO UNIBANCO, 2012, p. 10). 

   

A integração curricular aparece nas metodologias do PJF via 

contextualização, competências e interdisciplinaridade. As competências estão 

relacionadas ao desenvolvimento de capacidades, habilidades essenciais para a 

inserção social do aluno no mercado de trabalho. Nesse sentido, é importante que o 

educando domine habilidades e contextualize os conteúdos. 

Já a interdisciplinaridade é abordada pelo projeto como perspectiva possível 

de articulação de conhecimentos que envolvam os saberes, as competências, os 

valores e as práticas. Também é vista como uma proposta de alternativa à 

fragmentação das disciplinas e dos conteúdos e compreendida como pressuposto 

para um currículo inovador na perspectiva da aprendizagem dos alunos e da prática 

dos docentes.    
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As metodologias do PJF apresentam as mesmas ideias de integração 

curricular abordada nos PCNEM e DCNEM. A discussão desses documentos foi 

realizada no terceiro capítulo desta dissertação. Nesse sentido, é possível, mesmo 

que de forma provisória, inferir algumas considerações sobre a integração curricular 

nos documentos oficiais para o Ensino Médio e no PJF. Neles, a ideia de integração 

curricular é discutida por meio das competências, da contextualização, da 

interdisciplinaridade. Também é possível inferir que esses termos estão associados 

à ideia de atribuir sentidos de qualidade à educação. 

Concordamos com Lopes (2015) que é necessário apresentar outras 

possibilidades para pensar/operar o currículo e a política de currículo, ou seja, 

―provocar outras possibilidades de pensar, conceber outras maneiras de objetivar e 

desestabilizar discursos‖ (LOPES, 2015, p. 45). Compreendemos que as 

metodologias são ações que têm por base a responsabilização e a orientação 

gerencialista e meritocrática. Nesse sentido, a proposta educacional do PJF para as 

escolas é a disseminação de uma tecnologia padronizada e replicável. As 

metodologias, na perspectiva de padronização, metas e desempenho, deixam de 

perceber os diversos contextos nos quais as escolas se inserem e, dessa forma, 

podem implicar em mudanças no contexto escolar.  

 

4.3 O CONTEXTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROEMI/JF NO ESTADO DO 

CEARÁ  

 

A parceria SEDUC e IU22 teve como propósito a implantação e o 

desenvolvimento do PJF. Na parceria, coube ao IU a responsabilidade da assessoria 

técnica em relação à definição de metas por unidade escolar; a sistemática de 

acompanhamento de rotina; a sistemática de monitoramento e avaliação; as 

reuniões de boas práticas; os comitês de governança; os comitês operacionais; as 

preparações de reuniões de boas práticas, de trabalho, de gestão integrada. A 

adesão das escolas ao ProEMI/JF no Estado do Ceará foi realizada por meio de 

                                            
22

 A parceria SEDUC e IU foi celebrada em 30 de maio de 2012, por meio do Convênio nº 001/2012, 

publicado no D.O. E de nº 32071 em 6 de janeiro de 2012, tendo por objeto a implantação e o 
desenvolvimento pela SEDUC, com auxílio do Instituto. Dados disponíveis em: 
https://www.seduc.ce.gov.br/jovem-de-futuro.  
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uma chamada pública23 com critérios definidos pela SEDUC. A secretaria 

encaminhou para as escolas três instrumentais: o Termo de Adesão, a Ficha 

Cadastral e o Cadastro da Unidade executora. Para a adesão, os diretores das 

escolas realizaram reuniões com professores e com o conselho escolar. O resultado 

foi registrado em ata e assinado pelo diretor e Conselho Escolar com representação 

dos (as) pais/mães, do núcleo gestor, dos professores, dos alunos, dos funcionários 

e da sociedade civil (ver Anexo1). 

Na Ficha Cadastral, as escolas informaram o endereço, o nome jurídico, o 

código de identificação da escola no Censo Escolar (MEC), o nome da CREDE ou 

Região da Secretaria de Fortaleza (SEFOR) inserida. Também informações 

referentes às etapas, às modalidades, matrículas de alunos, à quantidade e 

distribuição de turmas, à quantidade de professores, aos recursos recebidos e aos 

projetos desenvolvidos (ver Anexo 2). 

No preenchimento do Cadastro da Unidade Executora, as escolas informaram 

o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e a documentação 

pessoal dos dirigentes eleitos pela comunidade escolar: presidente, vice-presidente, 

secretário e tesoureiro (ver Anexo 3).  

Em 2011, deram início ao processo de formação de gestores e de 

supervisores visando à implementação do ProEMI/JF nas escolas. As instituições 

atribuíram a esses profissionais a responsabilidade de sensibilizar a comunidade 

escolar para a adesão ao ProEMI/JF. 

Para a implementação do PJF no Ceará, a coordenação do ProEMI/JF no 

Estado e gestores Locais24 do IU elaboraram planos de trabalho. O Estado propôs 

um plano de universalização progressiva do ProEMI/JF para todas as escolas de 

Ensino Médio regular. A universalização ocorreu em ciclos, com duração de três 

anos cada.  

                                            
23

 A SEDUC definiu na chamada pública os critérios de adesão das escolas: escolas com maiores e 
menores médias de proficiência no SPAECE de 2010; com percentual mínimo de participação de 80% 
de estudantes nas provas; matrícula exclusiva (dois terços das escolas) ou majoritariamente de 
Ensino Médio (um terço); representação de todas as CREDES e Secretaria de Fortaleza (SEFOR). A 
chamada determinava ainda uma seleção de 100 escolas para o primeiro ciclo, 50 com melhores 
resultados e 50 com escolas com resultados mais baixos. Esse grupo de 100 escolas recebeu o 
nome de Grupo Prioritário. Além dessas, outro grupo com mais 20 escolas foi selecionado para o 
caso de alguma escola do grupo prioritário não aderir ao projeto.  
24

 Até o ano de 2012, os Gestores Locais recebiam a denominação de Unidades de Apoio (UNA). 
Essa alteração de nomenclatura ocorreu devido a mudanças estratégicas na atuação deste agente no 
processo de implementação do ProEMI/JF nos Estados.   
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Dessa maneira, a cada ano, desde o início da implementação do ProEMI/JF 

nos Estados, um novo ciclo, com um número determinado de escolas, é iniciado, até 

que todas as escolas de Ensino Médio regular do Estado sejam contempladas com o 

ProEMI/JF. 

Logo no primeiro ano do ProEMI/JF, o Ceará promulgou a Lei nº 15.190, de 

19 de julho de 2012, que criou o programa de bolsas de monitoria e de tutoria na 

rede estadual de ensino e deu outras providências25. A SEDUC assumiu o 

financiamento dessas propostas (monitoria e tutoria) nas escolas, viabilizando o 

desenvolvimento das metodologias propostas pelo Jovem de Futuro.   

 

4.3.1 O processo formativo do PJF no Ceará  

  

Destacamos anteriormente a responsabilidade de gestores e supervisores na 

sensibilização da comunidade escolar para a implementação do PJF no Estado. 

Para isso, houve várias formações presenciais para os profissionais mencionados 

acima realizadas pela SEDUC em parceria com o IU. 

A primeira formação foi para gestores, supervisores e núcleo gestor do PJF 

com a temática Gestão Escolar para Resultados (GEpR). O curso foi realizado ao 

longo dos três anos do PJF e com dois encontros por ano. Os participantes 

receberam orientação do IU, por meio da equipe de gestores de aprendizagem. 

O GEpR foi criado como uma etapa da fase de validação do PJF e passou por 

ajustes para se inserir no contexto de implementação do ProEMI/JF. Em linhas 

gerais, apresenta como justificativa o intento de promover discussões sobre uma 

gestão escolar que trabalhe em busca de resultados e que, dessa forma, possa 

impactar na qualidade da educação pública. Participam do curso os supervisores 

das secretarias de Educação e membros do núcleo gestor do Jovem de Futuro, o 

diretor (membro nato), o coordenador pedagógico e um professor.   

O curso é composto de dez módulos com temas definidos e pressupõe um 

trabalho integrado entre eles. Os temas dos módulos são os seguintes: 

                                            
25 

Em agosto, do mesmo ano, o Secretário da Educação do estado, em cumprimento ao estabelecido 

no §1º, do artigo 3º, da Lei 15.190 de 19 de julho de 2012, autorizou, através da Portaria nº 0721, de 

27 de agosto de 2012, às unidades escolares integrantes do ProEMI/JF a conceder bolsas de 

monitoria para alunos e tutoria para graduandos com o objetivo de desenvolver as Metodologias 

Jovem de Futuro. 
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Planejamento, Execução, Avaliação, Comunicação, Integração, Institucionalidade, 

Pessoas e Liderança, Conflito e Negociação, Aprendizagem e, por fim, Informação e 

Tecnologia. Esses módulos também sofreram alterações em seu escopo ao longo de 

2012 e todo o curso está passando por revisão e ajustes até a presente data.  

O IU afirma ainda que, após o curso, a equipe gestora ―adquire um papel 

multiplicador na escola‖ e que, ―cada supervisor é responsável por acompanhar, em 

média, 10 escolas‖ (INSTITUTO UNIBANCO, 2011, p. 15). Ao verificar as temáticas 

do GEPR percebe-se a tentativa do IU de chegar aos profissionais envolvidos nas 

escolas públicas (tanto os da Secretaria de Educação como os das escolas), pois o 

curso é oferecido antes da implantação do PJF, bem como durante seu 

desenvolvimento (INSTITUTO UNIBANCO, 2011), demonstrando a intenção de o IU 

incutir, fortalecer e impulsionar nesses profissionais os objetivos e comportamentos 

estabelecidos por ele.  

Ainda em 2011 houve duas formações para gestores, supervisores e núcleo 

gestor do PJF na escola. A primeira foi a oficina de Protocolos de gestão ofertada 

aos supervisores, uma vez que eles são os responsáveis para acompanhar o 

programa na escola, auxiliando os diretores e coordenadores pedagógicos. A 

segunda foram as oficinas de Protocolos para visitas técnicas. Destas, participaram 

os gestores da escola e o núcleo gestor do programa. Nelas, foram trabalhadas as 

diretrizes e os materiais orientadores das visitas técnicas feitas às escolas para 

implantar o circuito de gestão. 

Para a realização das ações de supervisão do ProEMI/JF, as coordenadorias 

regionais indicaram gestores escolares que se destacaram em sua função para 

compor um grupo de superintendentes com a função específica de oferecer um 

serviço de apoio à gestão escolar. No Ceará, os supervisores receberam a 

denominação de superintendentes, um cargo já existente no organograma da 

SEDUC.   

Os superintendentes são responsáveis pelo acompanhamento do ProEMI/JF 

e de outros programas e projetos desenvolvidos pela SEDUC. A indicação dos 

superintendentes foi feita pelas coordenadorias regionais. Cada superintendente 

está sediado em uma regional de ensino. As ações dos superintendentes são 

coordenadas pelas CREDES correspondentes, cabendo à coordenação do 

ProEMI/JF no Estado repassar as diretrizes e orientações referentes ao programa.  
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A formação dos docentes começou no segundo semestre de 2012 e aplicada 

no modelo a distância. O início da formação estava previsto para o primeiro 

semestre de 2012. Entretanto, começou apenas no segundo semestre devido a 

problemas na documentação dos participantes.     

O IU utilizou como suporte tecnológico para as formações a distância as 

plataformas gratuitas: o LMS (Learning Management System) e o Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment) por facilitarem e promoverem 

aprendizagens interativas. As atividades são realizadas no AVA e acompanhadas por 

tutores. Eles são os responsáveis pelo acompanhamento das atividades, correções 

e por tirarem dúvidas sobre questões relativas ao uso dos materiais didáticos e do 

AVA. 

A primeira formação docente no Ceará foi sobre a metodologia Jovem 

Cientista, a qual inclui as disciplinas de Química, Física Biologia e Língua 

Portuguesa. As escolas poderiam inscrever uma média de três a cinco docentes. 

A metodologia Jovem Cientista é composta por quatro módulos. O primeiro, 

com textos sobre a metodologia e o caderno de sistematização; o segundo módulo 

apresenta a metodologia de projetos, textos e vídeos de projetos interdisciplinares, 

fórum e fontes para as pesquisas; o terceiro trouxe proposta de plano de trabalho a 

ser desenvolvido na escola, fórum e feedback do moderador; o último módulo, as 

orientações para a aplicação da Metodologia Jovem Cientista na escola, avaliação 

geral do curso e o fórum Relato da prática.  

O professor tinha dois meses para finalizar todas as atividades do curso. 

Quando o participante atrasava alguma atividade, as orientações continuavam sendo 

feitas esporadicamente por um moderador. A orientação para as escolas era que as 

atividades do curso fossem realizadas em serviço. 

Os cursos sobre as metodologias do PJF são estratégias para os professores 

desenvolverem no contexto da prática perspectivas de integração curricular via 

interdisciplinaridade, competências e contextualização reforçando sentidos ao 

currículo. 

As discussões no âmbito da política do Jovem de Futuro levam-nos ao 

entendimento de que o programa apresenta um caráter centralizador, gerencialista, 

burocrático e controlador da organização do trabalho pedagógico. 
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No próximo capítulo discutimos por meio das falas dos docentes a 

implementação do PJF e a ressignificação da proposta de integração curricular no 

contexto da prática docente.   
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5 A INTEGRAÇÃO CURRICULAR NO PJF: A FALA DOS DOCENTES 

 

Neste capítulo, buscamos por meio das falas dos docentes analisar a 

ressignificação da integração curricular do Jovem de Futuro no contexto da prática 

dos docentes nas escolas do Ceará localizadas no município de Aracati. A 

designação das escolas e dos professores é possível encontrá-las no segundo 

capítulo, especificamente no quadro 5. 

O capítulo constitui-se de duas seções. A primeira, com a caracterização das 

escolas, e a segunda, com as análises dos dados das entrevistas. Na parte da 

caracterização das escolas, as informações foram retiradas das entrevistas, do site 

da 10ª CREDE e do painel de gestão das escolas. Na segunda parte, as análises 

dos dados foram divididas em dois momentos. No primeiro momento, a 

implementação do PJF e as metas de desempenho, e no segundo momento, a 

ressignificação da proposta curricular do Jovem de Futuro pelos professores em 

suas práticas.  

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS  

  

Nesta seção, iniciamos a caracterização das escolas com os aspectos 

pedagógicos e, em seguida, as diferenças na estrutura funcional e de infraestrutura. 

As informações foram retiradas do site da 10ª CREDE e do painel de gestão das 

escolas.  

Em linhas gerais, identificamos semelhanças pedagógicas entre as escolas 

em relação às finalidades da educação e processo de avaliação. As finalidades da 

educação para as escolas estão relacionadas com a qualidade do ensino na 

educação básica. Elas buscam garantir a educação básica com equidade, com foco 

no sucesso do aluno, com perspectivas de progressão e possibilidades de 

continuidade nos estudos. Nesse sentido, buscam serem reconhecidas pela 

comunidade escolar como uma instituição de educação de qualidade pelos serviços 

prestados ao munícipio.   

O processo de avaliação envolve a participação dos alunos nas atividades em 

sala de aula, em eventos públicos municipais, como o aniversário da cidade do 

Aracati, na data de 25 de outubro. Também envolve a participação deles em 

atividades desenvolvidas pelas escolas em parceria com as faculdades, 



89 
 

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), secretarias de Saúde com 

campanhas de educação no trânsito, campanhas de combate às drogas, campanhas 

de prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), gincana Superação, 

uma metodologia do PJF de responsabilidade da gestão escolar.  

Outras estratégias de avaliação são os simulados, os trabalhos, os debates e 

provas bimestrais. Os alunos são avaliados bimestralmente. Além dessas 

avaliações, as escolas participam da Olimpíada Nacional de Física e Matemática, do 

ENEM e do SPAECE. 

Os debates são considerados pelas escolas uma ação pedagógica relevante 

para estimular aprendizagem e o exercício da cidadania. As temáticas dos debates 

são escolhidas pelos professores nas reuniões pedagógicas. As disciplinas 

envolvidas nos debates têm relação com a escolha da temática. Em cada bimestre é 

escolhida uma temática atual pelos alunos em parceria com os professores. A 

coordenação dessa atividade fica sob a responsabilidade dos professores da área 

de Ciências Humanas e suas Tecnologias. A proposta das escolas para a realização 

dos debates é a utilização de outros espaços físicos fora das instituições, como o 

Instituto Federal do Ceará (IFCE) - Campus Aracati e a Faculdade Vale do Jaguaribe 

(FVJ), ambos situados em Aracati. 

O desempenho acadêmico e a infrequência dos alunos são acompanhados 

externamente pela SEDUC. A secretaria desenvolveu uma ferramenta de 

monitoramento denominada Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE). Por meio 

dela, as escolas acompanham o desempenho da turma e as notas de cada aluno. A 

partir dos resultados, traçam as estratégias de intervenção pedagógica. Na escola, o 

monitoramento da infrequência é realizado pelo Agente Jovem – Metodologia do PJF 

para alunos.  

As escolas apresentam estrutura organizacional diferente. As informações de 

funcionamento, matrículas de alunos, número de professores e de funcionários aqui 

apresentadas são referentes ao ano de 2018.  

As escolas funcionam na sede (Aracati). No entanto, a Escola A funciona 

também em uma escola de Ensino Fundamental do munícipio, localizada a 50 

quilômetros de distância da cidade, denominada pela comunidade escolar de 

―Extensão‖. A Extensão funciona no turno noturno, com alunos do Ensino 

Fundamental - responsabilidade do município - e alunos do Ensino Médio - 

responsabilidade do Estado. A Extensão foi uma solução encontrada para atender a 
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uma demanda dos alunos empregados nas empresas que comercializam melões, 

principal atividade econômica no entorno da escola. 

A Escola A, na cidade, funciona nos três turnos. Teve um total de matrícula de 

1.226 alunos. Na sede, os alunos foram distribuídos em 33 turmas, sendo 13 pela 

manhã, dez turmas à tarde e dez à noite. Na Extensão funcionaram quatro turmas. A 

gestão escolar é composta por seis membros: o diretor, a secretária e quatro 

coordenadores pedagógicos. O número de coordenadores está relacionado ao 

número de matrículas de alunos.  

Quanto ao número de professores, a escola teve um total de 46 docentes, 

sendo 32 efetivos e 14 temporários26. A escola teve, em 2018, 20 funcionários, dois 

efetivos e 18 terceirizados, que desempenharam funções como de secretaria, de 

serviços gerais e de segurança. O baixo número de funcionários efetivos nas 

escolas do Ceará é decorrente da falta de realização de concurso público pelo 

Estado. 

A Escola B funciona em três turnos. Teve um total de matrícula de 680 alunos 

distribuídos em 17 turmas, sendo nove pela manhã, sete turmas à tarde e uma à 

noite. A gestão escolar é composta por quatro membros: o diretor, uma secretaria e 

dois coordenadores. Quanto ao número de professores, a escola teve um total de 28 

docentes, sendo 19 efetivos e nove temporários. A Escola B têm cinco funcionários 

efetivos e seis terceirizados.  

Realizada a caracterização das escolas, na sequência do capítulo analisamos 

a implementação e a ressignificação da proposta curricular do PJF no contexto da 

prática dos professores.  

 

5.2 A IMPLEMENTAÇÃO DO PJF NAS ESCOLAS DA PESQUISA 

 

A ideia de implementação abordada neste estudo tem como referencial 

teórico as críticas de Ball (1994) sobre as políticas educacionais limitadas à 

perspectiva do controle estatal. Dessa forma, o autor rejeita os modelos de política 

                                            
26 

No governo de Tasso Jereissati se instituiu a contratação de docentes temporários, através da Lei 
Complementar nº 22, de 24 de julho de 2000, publicada no Diário Oficial do Estado em 2 de agosto 
de 2000. A lei define a contratação de professores por tempo determinado, objetivando suprir a 
carência nas escolas estaduais. Dados disponíveis em: 
https://www.apeoc.org.br/extra/legislacao/lei%20compl%2022-24.07.2000.pdf. 
 
 

https://www.apeoc.org.br/extra/legislacao/lei%20compl%2022-24.07.2000.pdf
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educacional que separam as fases de formulação e implementação, uma vez que 

esses modelos ignoram as disputas e os embates que permeiam a produção e a 

interpretação das políticas e reforçam a racionalidade do processo de gestão. Para 

Santos (2016, p.274), a perspectiva de análise de política de Ball apresenta 

possibilidade de romper com o binarismo produção/implementação presente no 

campo do currículo.  

Dias (2009), Lopes e Macedo (2006) afirmam que a escola não é 

implementadora de pacotes desenvolvidos de cima para baixo para serem lançados 

na prática. Assim, afastam-se de uma concepção de prática como espaço de 

implementação e da produção de política centralizada na norma ou como uma 

exclusividade do Estado. 

Reafirmamos, conforme as discussões do ciclo de política de Ball e Bowe 

(1998), que a produção de políticas ocorre de forma descentralizada e em múltiplos 

contextos. Também que compreendemos a escola como lugar de constituição de 

políticas implementadas no contexto da prática, em especial, pelos professores.  

Nas falas dos professores observamos que o PJF trouxe implicações ao 

ambiente escolar, no currículo, na formação e na prática dos docentes. Com a 

implementação do programa, outras formas de organização das instituições foram 

estabelecidas envolvendo novos sujeitos com demandas e interesses diversos. A 

partir das falas, foi possível analisar, no contexto da prática, as reações dos 

professores à política do Jovem de Futuro.   

Relembrando que o nome das escolas e dos profissionais foram 

resguardados por uma questão de sigilo de ética. Dessa forma nomeamos pela 

Escola A as falas dos professores P1, P2 e P3. Pela Escola B as falas dos 

professores P4, P5 e P6. 

Nas duas falas seguintes os professores das escolas comentam sobre o 

processo de implementação, especialmente o processo de adesão. 

 

Nós, professores da escola e o conselho escolar, fomos convocados em 2011 para uma 
reunião de discussão sobre adesão da escola em 2012 ao PJF. Participaram um pai, um 
aluno e um funcionário do conselho. A reunião foi dirigida pelo supervisor da 10ª CREDE e o 
diretor da escola, que já tinham participado de várias reuniões em Fortaleza com a SEDUC e 
os representantes do IU. Eles apresentaram gráficos sobre os resultados do Estado no ENEM 
e das Escolas no SPAECE de 2010 e 2011 e argumentaram a necessidade de melhoria nos 
resultados. Apresentaram a parceria, as metas, as metodologias e a formação do PJF. 
Falaram com muito entusiasmo do resultado positivo do JF em outros Estados. Eu fiquei 
muito confusa. Achei uma reunião muito apressada e sem muitas discussões. Eles 
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respondiam as perguntas, mas faltava aprofundamento. Percebi que a ideia era aderir e não 
discutir a adesão. Isso me indignou muito (ESCOLA A, P1, 2018). 
 
Entendi a adesão como fato. Havia uma urgência na adesão para que o projeto fosse 
implantado logo no início de 2012. Houve muitas indagações por parte dos professores e 
pouco esclarecimento. Quando os professores tinham oportunidade de encontro, seja no 
intervalo ou em planejamento, a discussão era o PJF e os pontos contra e a favor eram 
comentados. Havia um clima de desconfiança com o programa. Era algo novo para a escola, 
na verdade um grande desafio e muitas mudanças iam acontecer (ESCOLA B, P4, 2018). 

 

   

Nas falas dos professores P1 e P4, no processo de adesão das escolas 

houve aligeiramento nas informações do PJF. Tal fato pode ter contribuído para que 

os professores das duas escolas reagissem à implementação do Jovem de Futuro 

com medo, insegurança e desconfiança, como também contribuído para outras 

discussões no contexto da escola.  

Nas falas dos entrevistados das Escolas A e B, percebemos que as 

instituições e seus profissionais não tiveram a opção de escolha em relação à 

adesão, embora tenham ocorrido discussões no âmbito das escolas com esse 

propósito. A parceria já estava consolidada entre o IU e a SEDUC, como também já 

estava em andamento a política de formação de gestores e dos supervisores, 

profissionais responsáveis pela disseminação das informações no contexto das 

escolas. 

A implementação do programa, de acordo com os relatos dos entrevistados, 

reforça o pensamento de Ball (1994) sobre as políticas educacionais as quais, 

quando limitadas à perspectiva do controle estatal, tentam ignorar as disputas e os 

embates que envolvem a produção e a interpretação das políticas e buscam limitar a 

participação dos envolvidos. No caso da implementação do PJF, as discussões 

despertaram diferentes reações dos professores, possibilitando assim que a política 

do Jovem de Futuro fosse ressiginificada no contexto da prática.    

O repasse sobre a política do programa de forma aligeirada e com poucos 

esclarecimentos e poucas informações pode ter sido uma estratégia das instituições 

que representam o PJF. Essa estratégia está incorporada ao modelo de política que 

visa a limitar de forma intencional a participação dos envolvidos, não os 

reconhecendo como produtores de políticas e, apenas, como meros executores. 

Além disso, subjaz a essa estratégia a crença de que as escolas não são 

influenciadas pelos diferentes contextos. 
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Apesar disso, as reações dos docentes asseveram que eles não aceitaram o 

papel de mero executores da política do programa. A fala do Professor P4, ao 

afirmar que ―quando os professores tinham oportunidade de encontro, seja no 

intervalo ou em planejamento, a discussão era sobre os pontos contra e a favor do 

PJF‖, parece sinalizar embates e possíveis resistências ao programa, o que reafirma 

nossa compreensão da política produzida em contextos e como um campo de 

disputa conforme a proposta do ciclo de política de Ball e Bowe (1998) incorporada 

nesta pesquisa.    

Observamos que houve descontentamento dos professores na forma como a 

política do PJF foi conduzida pelos interlocutores. Porém, as reações dos docentes 

no contexto da prática de medo, insegurança, desconfiança e questionamentos 

podem ter contribuído para reconfigurar a proposta curricular do PJF. Dessa forma, 

entendemos como necessárias as disputas e embates que envolvem a escola e os 

envolvidos com a política a fim de que mantenha a luta pela efetivação das políticas 

que atendam aos interesses dos sujeitos escolares.   

Concretizada a adesão, as escolas convocaram a comunidade escolar 

(professores, alunos, pais e funcionários) para reuniões sobre o contexto escolar 

com o propósito de levantar demandas e intervenções pedagógicas para o plano de 

ação. As discussões foram por segmento e abordaram temáticas envolvendo o que 

eles consideravam como forças, oportunidades, fragilidades e ameaças às escolas. 

Na disputa pelas demandas, os segmentos das escolas defenderam seus interesses 

e tentaram incorporar suas propostas ao plano de ação.  

Para Lopes (2012a) investigar as políticas curriculares significa também 

investigar as demandas disputadas na escola. Dessa forma, a autora afirma que a 

negociação nas políticas de currículo é desenvolvida por intermédio de uma 

articulação discursiva. Afirma ainda que alguns grupos sociais particulares são 

capazes de se articular entre si, provisória e contingencialmente, na defesa de 

diferentes demandas curriculares, constituindo dadas representações para o 

currículo.  Por meio de articulações discursivas buscam fixar determinados sentidos 

para o currículo e constituir um imaginário para a política.  

 

As demandas curriculares [...], são articuladas, perdem sentidos particulares em favor de uma 
equivalência que garante essa articulação. Na medida em que defendo que ter poder político 
é ter poder sobre a representação do outro e sobre a produção de um centro na significação, 
tenciono investigar como certos textos veiculam sentidos que constituem dadas 
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representações de currículo, escola, sujeito educado e, dessa forma, contribuem para 
constituir uma dada representação centrada de escola (LOPES, 2012a, p.25). 

   

Na Escola A, o professor falou especificamente dos pontos que envolveram o 

diagnóstico e as demandas apontadas por eles:  

 
A reunião diagnóstica aconteceu no sábado letivo coordenada pelos gestores. A dinâmica foi 
a divisão em pequenos grupos e depois formou-se um grupão para apresentar as ideias. Eu 
fui relator da reunião. Lembro que os aspectos fortes da escola foram o trabalho dos gestores 
e dos professores, o acompanhamento pedagógico e a transparência no uso dos recursos. 
Sobre oportunidades, falaram da fiscalização dos recursos na escola pela unidade executora 
e pelo conselho escolar e as parcerias. Como pontos frágeis, citaram a falta de 
acompanhamento dos pais, as salas de aulas numerosas e a infrequência dos alunos. As 
ameaças foram o abandono, a reprovação de alunos, o uso de entorpecentes, a gravidez na 
adolescência e o crescimento as violências (ESCOLA A, P2, 2018). 

 
As demandas que envolveram recursos financeiros foram um ponto de 

conflito no Jovem de Futuro e possibilitaram-nos constatar que, à medida que os 

professores se apropriaram da política do programa, aumentaram, também, os 

conflitos e as resistências dos docentes à política do programa.  

   

Na elaboração do plano de ação tivemos que pensar sobre as demandas que envolveriam 
recursos financeiros. Acontece que o PJF foi implantado sem a escola saber quando 
chegariam os recursos para a execução das ações. Necessitava de recurso para contratar os 
tutores, os monitores, o professor de teatro, de dança, de música e para a capacitação dos 
docentes. Também recursos para material pedagógico e para infraestrutura.  O programa 
teve início em 2012, mas os recursos chegaram no segundo semestre, atrasando algumas 
ações (ESCOLA A, P3, 2018). 

 

O Professor P5 deu outros esclarecimentos sobre demandas e recursos 

financeiros. Explicou que ―se uma demanda que necessitasse de recursos para ser 

desenvolvida surgisse após a aprovação do plano de ação, não poderia ser incluída 

naquele ano‖. Segundo o professor, ―não houve flexibilidade no uso dos recursos 

financeiros‖ (ESCOLA B, P5, 2018). O plano detalhava com precisão os recursos 

para cada ação e a SEDUC foi a instituição responsável pela validação dos planos 

elaborados pelas escolas. 

Outro professor da Escola B apontou os recursos financeiros como um ponto 

de conflito na escola, pois questionou a falta de autonomia da escola para gerir os 

recursos de acordo com as demandas: ―Nós sabemos das necessidades da escola, 

onde ela precisa investir mais e faltou autonomia para as escolas, pois a distribuição 

dos recursos já vinha determinada no Jovem de Futuro‖ (ESCOLA B, P6, 2018). 
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De acordo com as ideias de Ball, Maguire e Braun (2016, p.51), as políticas 

de financiamento nas escolas ―podem moldar as decisões de investimento de 

maneiras inesperadas, de modo que, em particular, os gastos de capital tornam-se 

menos sobre prioridades e mais sobre oportunidades‖. Assim, as demandas 

envolvendo recursos financeiros são pontos de conflito, negociação e resistência 

entre os envolvidos com a política.  

Na discussão do diagnóstico, os seis entrevistados emitiram suas 

percepções. No entanto, optamos por selecionar alguns relatos que, em nosso 

entendimento, davam conta da questão das demandas e reações da comunidade 

escolar. 

Os professores P1 e P4 falaram das demandas e reações dos funcionários. A 

principal demanda foi em relação ao número insuficiente de funcionários na 

secretaria e serviços gerais. Essa demanda foi caracterizada no diagnóstico como 

um ponto frágil. Outra demanda dos funcionários da secretaria foi relacionada à 

lentidão da rede informacional das escolas, dificultando o desenvolvimento do 

trabalho e caracterizada no relatório como uma ameaça ao trabalho das escolas.  No 

que diz respeito ao diagnóstico referente à oportunidade, as demandas se 

diferenciaram. Na Escola A, os funcionários de secretaria reconheceram a 

necessidade de melhoria no atendimento ao público, e na Escola B, a oportunidade 

de reformar o espaço físico da secretaria.  

Os professores P2 e P5 relataram como foi a participação dos alunos na 

reunião diagnóstica. Informaram, logo de início, que coube ao Professor Diretor de 

Turma (PDT) a responsabilidade de discutir os pontos do diagnóstico. As duas 

escolas tinham em 2012 o Projeto Professor Diretor de Turma (PPDT) em todas as 

1ª e 2ª séries.  As 3ª séries não eram atendidas pelo PPDT. Os alunos escolhiam um 

professor que se responsabilizava pela turma, e coube a esse profissional fazer a 

discussão.  

Esses professores ficaram à vontade para apresentar essa discussão, pois, à 

época da implantação do PJF, vivenciaram a experiência de ser diretor de turma. O 

projeto funciona com um docente responsável por uma turma específica que busca 

conhecer o contexto de vida dos estudantes. Assume, também, atribuição de 

mediador da turma/aluno em situações conflituosas e desenvolve com os discentes 

um trabalho de formação cidadã. O professor P2 falou que: 
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Os alunos apresentaram como forças o ambiente acolhedor da escola, os livros didáticos, 
professores preparados, boa merenda escolar e o combate ao preconceito. Os estágios são as 
oportunidades do primeiro emprego. Existem alunos estagiários no INSS, na Promotoria, na 
SEFAZ e nos comércios. Nas fragilidades, apontaram dificuldades de seguir as normas de 
convivência, principalmente, em relação ao uso do celular. Eles citaram as drogas como 
ameaças (ESCOLA A, P2, 2018). 

 
Na fala do Professor P5, ―os alunos reconheceram que há falta de motivação 

para estudar, que não têm acompanhamento dos pais e reclamaram de dificuldades 

de diálogo com alguns professores‖. Os alunos falaram ainda que ―as salas de aulas 

sem climatização dificultavam a concentração e a aprendizagem‖ (ESCOLA B, P5, 

2018).     

Os Professores P3 e P6 falaram de forma bem abrangente do segmento de 

pais/mães. Destacaram que o segmento considerou como força nas escolas o 

trabalho da gestão escolar, dos professores e a limpeza dos espaços. 

Demonstraram preocupação com a questão das drogas e da violência no entorno 

das escolas e propuseram o reforço da segurança escolar. Associaram o problema 

da infrequência ao transporte escolar e aos trabalhos temporários.   

Conforme os professores, os pais/mães falaram que, às vezes, falta 

transporte devido a problemas com os ônibus e ao atraso no pagamento dos 

motoristas. No que concerne ao trabalho temporário, esclareceram que, como os 

alunos vivem em região turística, a oferta de emprego aumenta em determinados 

meses do ano, contribuindo para a infrequência escolar e, inclusive, o abandono. 

Os seis entrevistados, nas falas referentes à adesão, às demandas da 

comunidade escolar e à distribuição dos recursos, não mencionaram a relação do 

PJF com o ProEMI. A falta dessa informação pode estar relacionada com o 

aligeiramento nas discussões iniciais do Jovem de Futuro e/ou com o pouco 

conhecimento da parceria entre o IU, MEC e Estados. 

Observamos que perspectivas híbridas podem ser percebidas em programas 

como o PJF e o ProEMI e em documentos para o Ensino Médio, como as DCNEM e 

os PCNEM, quando apresentam propostas definidas como modelos, parâmetros e 

diretrizes a serem seguidas pelas escolas. Embora seja possível questionar as 

diferentes formas de controle e de hierarquia engendradas nas políticas de 

currículos, Lopes (2002, p. 387) chama a atenção para o fato de que não se deve 

―menosprezar o poder do currículo escrito oficial sobre o cotidiano das escolas‖, 

sendo necessário considerar a legitimidade de tais propostas construída a partir da 

valorização da ideia de mudança nelas embutida. Nesse sentido é que Lopes (2005) 
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afirma como processo de hibridismo os interesses e as demandas incorporadas nas 

políticas de currículo.  

Os documentos oficiais, como as DCNEM e os PCNEM, e programas como o 

ProEMI, comumente são abordados na perspectiva macro de análise das políticas, 

com centralidade no Estado (BALL, 1990). Nessa perspectiva, tendem a interpretar 

diferentes textos e discursos circulantes quase sempre ―sem uma interlocução com o 

discurso pedagógico, com as demandas educacionais da sociedade mais ampla e 

as tradições curriculares das escolas e do meio educacional‖ (LOPES; MACEDO, 

2011, p. 246). 

A participação da comunidade escolar nas discussões da implementação da 

política do PJF, no processo de adesão, na escolha das demandas, contestando e 

ressignificando a proposta, demonstra que não está disposta a ser levada pela 

política e, ainda, demonstra outras possibilidades de discussão nas escolas que 

possibilitem traçar novos/outros caminhos. No entanto, a participação da 

comunidade nas discussões sobre o PJF não significa dizer que o Jovem de Futuro 

apresenta em sua política um caráter democrático. A participação caracteriza-se 

como uma demanda da luta política.  

 

A política pode ser considerada democrática, na medida em que o lugar do 
poder (o universal) é compreendido como vazio, cabendo a constante 
negociação em relação a qual particular ocupara esse vazio, provisória e 
contingencialmente, encarnando o universal e ao mesmo tempo 
subvertendo sua característica particular (LOPES, 2012b, p. 708). 

 

Entendemos que em uma perspectiva democrática, a participação dos 

envolvidos se constitui de disputas políticas para que suas demandas e interesses 

sejam reconhecidos. Assim, a participação tem limite, pois não resolve todas as 

demandas dos sujeitos envolvidos nos processos da constituição das políticas. 

  

 5.2.1 As demandas das metas  

 

A inserção do IU nas escolas públicas, ou seja, da iniciativa privada tentando 

gerenciar a educação pública, se efetiva a partir do que Ball (2010) chama de 

currículo neoliberal de reforma. Conforme esse autor, a base desse currículo é a não 

distinção entre a economia e a sociedade, advinda das políticas pós-neoliberais, 

onde há uma estreita ligação entre o papel do Estado como criador do mercado e o 
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papel do mercado em relação às necessidades políticas e econômicas do Estado 

(BALL, 2010). 

A proposta educativa do Instituto Unibanco implementada junto às escolas 

estaduais configura-se de um projeto social mais amplo de âmbito econômico e de 

direção política. Tal proposta tem uma concepção de educação voltada à formação e 

à inserção das novas gerações no mercado de trabalho, atribuindo a conclusão do 

Ensino Médio às condições de empregabilidade que julgam necessárias ao atual 

estágio do nosso desenvolvimento, à diminuição do ciclo de pobreza do país, bem 

como ao nivelamento da competitividade global, uma vez que a população 

economicamente ativa conclua seus estudos no Ensino Médio.  

No estabelecimento da parceria com o MEC, o IU garantiu que a avaliação de 

desempenho dos alunos fosse mantida durante os três anos de atividades do 

programa nas escolas. A avaliação de desempenho está atrelada à meta de 

aumento da proficiência dos alunos em 25 pontos na disciplina de Língua 

Portuguesa e na disciplina de Matemática. No Estado do Ceará, as escolas e os 

alunos são avaliados levando em consideração os resultados do SPAECE. No 

processo de adesão ao Jovem de Futuro, os resultados do SPAECE também foram 

um dos critérios para a inclusão das escolas.  

O PJF utilizou como linha de base os resultados do SPAECE das 3ª séries do 

Ensino Médio no ano de 2011 nas duas disciplinas mencionadas acima. Os 

resultados foram comparados com os alunos das 3ª séries no final do terceiro ano 

(2014) do PJF.  

As metas do PJF foram muito questionadas pelos professores entrevistados. 

O Professor P2 falou que não dava para a escola crescer 25 pontos em três anos, 

mesmo com os investimentos feitos pelo programa. ―A escola tem pouco tempo 

independente se tem baixos resultados. Mais difícil ainda é para as que já têm bons 

resultados. Essas vão estacionar. Essa é a minha opinião‖ (ESCOLA A, P2, 2018).  

Outra meta do PJF refere-se ao abandono escolar. As escolas precisam 

diminuir em 40% os índices globais de abandono escolar. Nesse sentido, o professor 

mencionou as dificuldades em atingir a meta: 

 
Acho muito difícil resolver o problema do abandono. No município de Aracati tem outros 
agravantes como a escola estar localizada numa região de litoral. A atividade turística é uma 
das fontes de economia do município. Muitas vezes eles deixam a escola para trabalharem 
como guia turístico, garçons e recepcionista, enfim, em bares, restaurantes e pousadas, 
principalmente de Canoa Quebrada (ESCOLA B, P5, 2018). 
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Os professores da Escola B citaram ainda, como causas do abandono, a 

intensa jornada de trabalho dos alunos do noturno, que contribui para desestimulá-

los a permanecer na escola e a falta de uma quadra esportiva para envolver os 

alunos nas práticas de Educação Física e na prática de esportes. 

Nas falas dos entrevistados, o abandono escolar foi associado a vários 

fatores, como a distorção idade e série, a reprovação, a gravidez precoce, a falta de 

estímulo para os estudos, o uso de entorpecentes, os alunos que não querem 

estudar e a falta de acompanhamento da família.  

Os professores das Escolas A e B destacaram a atuação da gestão e dos 

professores em ações pedagógicas voltadas para a melhoria na aprendizagem dos 

alunos e nas avaliações externas. Destacaram ações pedagógicas como o 

monitoramento da frequência dos alunos, parcerias com outras instituições, como 

faculdades e Instituto Federal no desenvolvimento de debates e aulões e a 

elaboração de provas e simulados tendo como critérios a matriz de referência do 

ENEM e do SPAECE. O professor questionou que: 

 
As escolas respiram ENEM e SPAECE Depois que passam essas avaliações sentimos um 
alívio. Eu acho muito desgastante para o professor e para o aluno, pois têm provas, debates e 
simulados para melhorar o desempenho da aprendizagem. Tem muita cobrança para o 
professor, exigem da gente competência, compromisso e desempenho, enfim na escola 
quando a gente termina uma ação já tem outra (ESCOLA A, P2, 2018).   

 
Nessa fala, o professor reclamou das demandas para as escolas referentes à 

avaliação do ENEM e do SPAECE. Também expressou as exigências impostas para 

o profissional, como competência, compromisso e desempenho no desenvolvimento 

da prática. A fala do docente caracteriza a performatividade no trabalho do professor. 

Nos relatos sobre as ações desenvolvidas pelas escolas voltadas ao combate 

do abandono escolar, os professores disseram que chamaram as famílias para uma 

conversa, objetivando esclarecer aos pais/mães a obrigatoriedade da frequência de 

menores de idade na escola como também da obrigatoriedade destas de informar 

aos órgãos competentes - Conselho Tutelar e Ministério Público - a evasão escolar. 

Para o turno noturno, as instituições flexibilizaram o horário de entrada dos alunos 

com base em declarações expedidas pelas empresas nas quais constava o horário 

de saída desses alunos de seu local de trabalho.   

Observamos nas falas dos entrevistados que a implementação da política do 

PJF buscou direcionar suas propostas por meio de monitoramento de frequência, de 
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padronização de metas, regulou as formações, replicou metodologias, utilizou uma 

cultura de avaliação e incentivou com premiações o desempenho e competência de 

gestores, professores e alunos, estimulando a cultura da performatividade. Ball 

(2003, p. 216) define a performatividade como uma tecnologia, uma cultura e um 

modo de regulação que emprega julgamentos, comparações e termina se revelando 

como meio de controle, de desgaste e de mudanças. Para Lopes (2010, p. 96): 

 

Em torno da ideia da eficiência e da maximização de resultados que a 
radicalidade do processo contínuo do aprender resulta, podemos assinalar a 
adoção de soluções de mercado visando a favorecer a emersão e o 
fortalecimento da cultura centrada na performatividade. O extravasamento 
de determinado ideário do campo da economia para outras esferas da vida 
social resulta, em especial no que se refere à educação, na mercantilização 
e na objetivação do processo de ensinar aprender e favorece sua 
associação à avaliação como meio de aferir o sucesso da aprendizagem. 

 
 

A performatividade apontada por Ball (2003) e Lopes (2010) e as falas dos 

entrevistados leva-nos a pensar que o modelo de gestão do PJF segue uma lógica 

empresarial que inclui padrões e protocolos, exige eficiência, eficácia, produção de 

novas estruturas e modos de funcionamento, o que implica dizer que o trabalho dos 

profissionais é medido em termos de competências e habilidades para atingir 

determinados desempenhos.  

Dessa forma entendemos que a performatividade e accountability no PJF 

estimulam a competição entre escolas. Dentro das escolas, bonifica gestores, 

professores e alunos pelos bons resultados. O programa busca associar a 

competência dos profissionais das escolas com alcance das metas. Consideramos 

que esse modelo de política responsabiliza a escola e seus profissionais pelos 

baixos resultados nas avaliações externas. 

 

5.3 RESSIGNIFCAÇÃO CURRICULAR DO PJF NO CONTEXTO DA PRÁTICA 

 

Os professores P2 e P6 manifestaram-se sobre as mudanças com o PJF na 

organização das escolas. As falas foram sobre o plano de ação das escolas. Para o 

professor P2, ―Em 2012 tivemos muitas dificuldades de elaborar o plano de ação. 

Era preciso selecionar as necessidades mais urgentes. Algumas necessidades 

foram atendidas, os resultados começaram a surgir‖ (ESCOLA A, P2, 2018). Outro 

professor comentou que: 
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O Jovem de Futuro é um Programa que traz uma noção de gestão escolar para resultados. É 
lógico que na educação para que você colha frutos maiores, resultados melhores – três anos 
é um tempo bom, mas um tempo maior de quatro a cinco anos seria excelente. Porque agora 
as escolas começariam a andar com as próprias pernas. Isso porque elas aprenderam 
durante três anos tendo o apoio do supervisor, o apoio da Secretaria e a formação do Instituto 
Unibanco, agora ele começaria a fazer sozinho (ESCOLA B, P6, 2018).  

  

Como se vê, o principal propósito da concepção de GEpR está presente nas 

respostas dos entrevistados, ou seja, o alcance de indicadores e metas, com base 

na racionalidade, cujas atividades são coordenadas pelo supervisor, pelos 

integrantes da secretaria que conduzem a execução do programa na escola, sob a 

orientação do Instituto Unibanco. Assim, não existe neutralidade nas ações 

desenvolvidas pelo IU por meio do PJF, que procura induzir o comportamento e a 

cultura das pessoas. Podemos dizer que, de acordo com as falas, o PJF dissemina, 

de forma eficiente, os seus objetivos e as suas metas. 

Na proposta de integração curricular do PJF, percebemos que os docentes 

atribuíram às metodologias diferentes visões de integração curricular, mas nas 

conversas houve predomínio da noção de projetos integradores via 

interdisciplinaridade para serem desenvolvidos na prática docente:  

 

Trabalhei um projeto da metodologia Jovem Cientista sobre energia com dois professores, 
um de Língua Portuguesa e outro de Biologia. Selecionamos os conteúdos das disciplinas 
que dialogavam com a temática, pois os projetos interdisciplinares têm capacidade de 
relacionar os conteúdos de diferentes disciplinas de outras áreas do conhecimento. Discuti 
bastante com professores e o coordenador como seria desenvolvido em sala de aula. Para 
mim, foi uma experiência desafiadora, não inovadora, uma boa experiência (ESCOLA A, P1, 
2018). 

 

Mencionamos, no terceiro capítulo desta dissertação, que a LDB e a 

incorporação da lei nos PCNEM e nas DCNEM impulsionaram a política de 

integração curricular com foco nas competências, na interdisciplinaridade e na 

contextualização induzindo a ideia de qualidade, inovação e mudanças para o 

currículo. 

O Professor P1 abordou a interdisciplinaridade como uma inter-relação em 

que as disciplinas procuram esclarecer situações, aumentando a compreensão do 

objeto de estudo. A efetivação na prática, ao que tudo indica, está na maneira como 

cada assunto é abordado pelas disciplinas. Essa abordagem pode ser feita através 

da orientação de um coordenador nas reuniões pedagógicas e pelas trocas de 

informações entre os professores.  
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Na fala do P1, a interdisciplinaridade ocorre através da contextualização do 

que se pretende ensinar. A forma de desenvolvê-la se dá a partir da ajuda mútua 

entre os docentes no desenvolvimento do conteúdo na sala de aula, pois defendeu 

uma integração dos envolvidos, o que gera a utilização de uma linguagem comum.  

A interdisciplinaridade e a contextualização, na fala do professor P1, foram 

associadas às ligações entre os conteúdos disciplinares, à relação entre as áreas de 

conhecimento, às possibilidades de adquirir novos saberes, ao diálogo entre os 

envolvidos e à perspectiva de melhorias da prática docente. 

Na fala, ―os projetos interdisciplinares têm capacidade de relacionar os 

conteúdos de diferentes disciplinas de outras áreas do conhecimento‖ (ESCOLA A, 

P1, 2018), percebemos que o professor demostrou conhecimento dos PCNEM e das 

DCNEM quando faz articulação entre os conteúdos e as áreas. Percebemos que a 

interdisciplinaridade e a contextualização na fala são mobilizadas com a finalidade 

de facilitar as interconexões entre as áreas.  

Para Lopes e Macedo (2002), no momento em que os parâmetros acenam 

com a criação das três áreas do conhecimento: Linguagens e Códigos e suas 

Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências 

Humanas, evidencia o enfoque na interdisciplinaridade no Ensino Médio. 

Outras percepções de interdisciplinaridade reveladas pelos professores P3 e 

P5 refere-se à ideia de interdisciplinaridade como uma atitude que motiva a prática 

do professor. O P3 destacou que ―o professor pode ser interdisciplinar quando juntos 

para discutir um determinado assunto e também na sua sala de aula, sem 

necessariamente estar desenvolvendo projeto. É uma questão de atitude, de 

postura‖ (ESCOLA A P3, 2018). Para o P5, ―o professor tem que querer desenvolver 

prática interdisciplinar. Se ele não tiver vontade, não é o encontro, o planejamento, 

que vai garantir a prática interdisciplinar‖ (ESCOLA B, P5, 2018).  

A interdisciplinaridade, na perspectiva desses professores, pode significar 

além de uma postura epistemológica, uma dificuldade do ―como fazer‖ no contexto 

da prática. Eles deram indícios das dificuldades conceituais, possivelmente devido 

às lacunas na formação inicial. Tais dificuldades podem apresentar-se como 

obstáculos para uma prática interdisciplinar.  

Observamos que a fala do P1 aproxima-se da discussão de integração nos 

PCNEM e nas DCEM. Já as falas do P3 e P5 fazem aproximação com o 
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pensamento de Fazenda (2008). No terceiro capítulo, apresentamos a discussão 

dos documentos e o pensamento da autora.         

Em relação à interdisciplinaridade, concordamos com Costa e Pereira (2013) 

quando destacam que há uma tentativa de associar a qualidade da educação à 

prática interdisciplinar: 

 
Defendemos que as propostas de interdisciplinaridade se aproximam dessa 
perspectiva, associadas a um padrão de qualidade definido a priori e em 
nome do qual são propostos alguns mecanismos curriculares, tais como o 
currículo organizado por competências, um ensino contextualizado, dentre 
outros (COSTA; PEREIRA, 2013, p. 294). 

 

 

Na conversa com os professores, observamos que eles consideraram os 

projetos propostos nas metodologias satisfatórios para o desenvolvimento no 

contexto da prática. No entanto, houve questionamentos quanto à ideia de as 

metodologias serem uma inovação e proporcionarem mudanças na prática 

pedagógica. A exemplo da fala do professor P1:  

 

As metodologias do programa não são inovadoras nem mesmo no formato. O IU vendeu uma 
tecnologia ultrapassada como inovadora. Desde 2008 que existem essas metodologias no 
mesmo formato, ou seja, elas já têm mais de 18 anos. Antes delas, a escola já fazia projetos 
interdisciplinares, por exemplo. A Feira de Ciências. Os projetos mudam a rotina da escola e 
os alunos gostam (ESCOLA A, P1, 2018).      

     

 O não reconhecimento, pelo professor, das metodologias do PJF como 

inovadoras tampouco geradoras de mudanças na prática dos docentes apontam as 

disputas de significação que ocorrem no cenário das políticas de integração 

curricular. As disputas de sentidos estão fixadas em documentos reguladores do 

Ensino Médio, como as DCNEM e os PCNEM. O leitor pode acompanhar essa 

discussão sobre integração curricular no capítulo 2 desta dissertação.      

Percebemos que a ideia de competência mencionada nessa fala tem relação 

com a noção de competências e habilidades difundida pelos PCNEM. Nos 

parâmetros, os estudantes devem desenvolver capacidade de produzirem respostas 

aos desafios e problemas colocados pelo trabalho (BRASIL, 2000).    

Nas conversas com os professores, compreendemos que as metodologias do 

PJF incorporaram as perspectivas da interdisciplinaridade, da contextualização e de 

competências expressos nos princípios norteadores dos PCNEM, das DCNEM e, 

mais recentemente, da BNCC. A relação da política do Jovem de Futuro com os 
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documentos para o Ensino Médio implica constatar com Ball que as políticas se 

constituem ―como o produto de um nexo de influências e interdependências que 

resultam numa ‗interconexão‘, multiplexidade e hibridização‖ (BALL, 2001, p.102).  

Os professores entrevistados consideraram que os projetos integradores 

provocam mudanças na rotina das escolas, porém não são uma novidade, como 

sugere o PJF, pois já faziam parte do planejamento das escolas. Sendo assim, a 

política do programa foi ressignificada no contexto da prática pelos docentes, uma 

vez que consideramos o professor como produtor de política e transformador da 

ação pedagógica. 

Nesse sentido, as disputas em torno da integração curricular no cenário 

brasileiro podem ser compreendidas à medida que a análise da política curricular 

passa a ser concebida para além da verticalização, incorporando as influências do 

contexto da prática na ressignificação da política. Com base em Ball (1994, 2011) 

compreendemos que a produção da política curricular não é uma obra pura e 

simples do Estado ou de governos em um determinado contexto e momento 

histórico, mas envolve uma rede de influências muito mais complexa e controversa, 

uma vez que ―os textos políticos são resultado de disputas e acordos, pois os grupos 

que atuam em diferentes lugares da produção de textos competem para controlar as 

representações da política‖ (MAINARDES, FERREIRA, TELLO, 2011, p. 30).  

Portanto, as políticas de integração curricular configuram-se em diversos 

contextos como um ideal sempre desejável de ser alcançado mediante diferentes 

concepções organizativas de currículo e com base em diferentes princípios 

integradores. 

Na perspectiva de Lopes (2008) e de Lopes; Macedo (2011), o sentido de 

integração baseada nos saberes disciplinares de referência permanece hoje na 

concepção de interdisciplinaridade ―na medida em que as disciplinas escolares têm 

suas fontes de organização situadas no conhecimento de referência, é também a 

partir do conhecimento de referência que é pensada a integração‖ (LOPES; 

MACEDO, 2011 p. 131).   

Nesse sentido, concordamos com Lopes (2005) ao abordar a política de 

currículo como processo de hibridismo que incorpora interesses, demandas e 

concepções distintas em torno da produção de uma hegemonia curricular para o 

Ensino Médio. 
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5.3.1 As formações dos docentes  

 

A respeito das formações, os professores das escolas relembraram os cursos 

sobre as metodologias realizados no ano de 2012. Segundo o IU (2011), as 

metodologias constituem a proposta pedagógica inovadora do programa, e sua 

implementação é um desafio para a prática docente. Nesse ano, os cursos 

ministrados foram sobre as metodologias pedagógicas Valor do amanhã na 

educação, Entendendo o meio ambiente urbano e Jovem cientista.  

A proposta do IU para as formações dos professores é orientada para o 

modelo a distância e em plataformas virtuais. Em 2012, cada professor participou 

somente de um curso. Para a realização das formações, os professores comentaram 

problemas em relação à inscrição, à falta de autonomia na escolha das 

metodologias e à rede informacional.  

Nos relatos do Professor P3 e P5, o problema na inscrição foi devido à falta 

de organização do IU. A SEDUC recebeu instruções do IU para fazer as inscrições 

dos docentes, gestores e equipe da secretaria em uma planilha do programa Excel. 

O instituto não disponibilizou um programa de inscrição específico de usuários e isso 

ocasionou problemas, como dados e informações incompletos e números de 

documentos inválidos. 

Os professores mencionados acima disseram que as soluções encontradas 

pelo IU foram a devolução do material para a SEDUC, a distribuição de um manual 

detalhando os processos de preenchimento e o bloqueio da planilha utilizada para 

que não houvesse alterações no modo de inclusão dos dados. Esse problema nas 

inscrições alterou o cronograma estabelecido, inicialmente, para a realização dos 

cursos. Os cursos foram disponibilizados apenas no segundo semestre de 2012. As 

falas dos professores evidenciaram problemas com as inscrições na formação: 

 

Em uma conversa com uma colega que leciona Língua Portuguesa em outra escola fiquei 
sabendo do início do curso Valor do amanhã na educação. Ela me perguntou se eu estava 
inscrita. Eu respondi que não sabia. Então, ela me explicou que era só eu colocar o meu CPF 
para acessar. Fiz como ela me explicou, mas não consegui, pois uma mensagem dizia ―CPF 
incorreto‖. Em resumo, por causa desse problema, que teria sido evitado se eu tivesse feito a 
inscrição, atrasei as atividades (ESCOLA A, P1, 2018). 

 
Eles (gestores) poderiam ter entrando em acordo, pois se a escola tem cinco professores de 
Língua portuguesa e somente três vagas, os professores mesmos poderiam decidir entre eles 
quem faria logo a primeira formação. Teria evitado muitos aborrecimentos. O diretor explicou 
que teve dois dias para preencher o cadastro, eram muitos professores e não deu tempo para 
consultar (ESCOLA B, P4, 2018). 
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Segundo os professores P1 e P4, coube aos gestores a responsabilidade de 

inscrever os docentes nas formações. Nas falas, entendemos que não houve uma 

consulta prévia aos professores pelos gestores a fim de saber qual curso o docente 

gostaria de fazer dentre as metodologias ofertadas pela escola. Esse requisito 

constava dos critérios estabelecidos nas orientações da metodologia. 

Possivelmente, a falta de diálogo gerou um desconforto na relação entre os gestores 

e os professores. 

O problema com a rede de computadores foi abordado pelos seis 

professores. Em suas falas, eles destacaram que os computadores são antigos e o 

acesso à internet é lento. Conforme os professores, as formações deveriam ser 

realizadas no Laboratório Educacional de Informática (LEI), uma vez que cada 

escola tem seu LEI. A falta de equipamentos mais modernos e a internet lenta 

exigiram que a gestão escolar e a gestão específica do PJF das escolas 

apontassem sugestões que atendessem a essa demanda das formações. 

Nos relatos dos entrevistados, os gestores propuseram que as aulas fossem 

gravadas em pendrive e disponibilizadas pelas escolas. A responsabilidade da 

gravação foi atribuída aos professores de apoio lotados no LEI. Também 

propuseram que fossem dispensados do planejamento individual no período das 

formações para fazerem as atividades do curso em outros espaços. 

Quanto aos conteúdos das formações, os professores P2 e P6 consideraram 

satisfatórios. Eles realizaram a formação do Jovem Cientista. O P2 leciona a 

disciplina de Física e o P6 leciona a disciplina de Geografia. Ambos trabalham em 

escolas diferentes. A metodologia compõe-se de sete projetos: Vida e energia; 

Eletricidade; Lixo urbano; Drogas; Terra; Alimentação e Astronomia. Segundo os 

professores mencionados, os conteúdos dessa metodologia aproximavam-se dos 

conteúdos do plano de curso das disciplinas.   

Os conteúdos programáticos das metodologias foram disponibilizados no AVA 

e em materiais impressos. Na plataforma virtual, os professores tiveram acesso às 

palestras motivacionais, a relatos de experiências com a metodologia de projetos, 

aos conteúdos específicos da metodologia, às atividades e aos fóruns.  

O material impresso incluía um manual para o professor e um caderno de 

atividades para o aluno. O material do professor incluía textos, sugestões de 
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projetos e planos de aulas. O plano de aula detalhava os conteúdos por aula, o 

tempo de desenvolvimento de cada conteúdo, as formas de avaliação e sugestões 

de espaços físicos fora da sala de aula. O caderno do aluno continha textos e 

atividades.  

Os professores P1 e P4 lecionam a disciplina de Língua Portuguesa em 

escolas diferentes. Também fizeram formações diferentes. O P1 realizou a formação 

Valor do amanhã na educação, e o P4, Entendendo o meio ambiente urbano. Eles 

mencionaram a respeito da adequação do material impresso das metodologias aos 

planos de aulas.  

 

Me propus a usar o plano como foi proposto no material da metodologia Valor do amanhã na 
educação. Achei o material bom, simples e objetivo. Meu maior desafio foi em relação à 
quantidade de aulas, pois tinha outros conteúdos para serem desenvolvidos. Desenvolvi 
projeto de vida em quatro salas. Em duas turmas deu certo com a quantidade de aulas 
propostas. Os alunos acompanharam o ritmo e as discussões fluíram. Nas outras duas, foi 
tudo mais lento e tive que fazer algumas adaptações nas aulas (ESCOLA A, P1, 2018).  
 
Minha metodologia foi Entendendo o meio ambiente urbano. Escolhi os textos do Projeto 
Áreas verdes. Gostei muito do material. Uso sempre. Facilita bastante nosso planejamento. 
Tudo bem simples, objetivo. Trabalhei alguns textos na minha aula de formação cidadã do 
Diretor de Turma e aproveitei para fundamentar meu projeto da Feira de Ciências sobre 
leituras midiáticas (ESCOLA A, P4, 2018).  

 
Por meio das falas dos entrevistados não percebemos rejeição em relação às 

formações e nem aos conteúdos programáticos dispostos nas metodologias. 

Embora haja prescrição das metodologias pelo PJF, observamos que os professores 

não se apegaram às prescrições, e no contexto da prática adequaram as 

necessidades das turmas envolvidas nos projetos.     

O Professor P3 e P6, ambos de escolas diferentes, comentaram sobre o 

envolvimento da gestão escolar e dos demais professores no desenvolvimento dos 

projetos. Para o P3: 

 
Se não tivesse o apoio da gestão, talvez o Projeto Reciclagem do Lixo não tivesse sido tão 
bem desenvolvido. Principalmente pela aula de campo. Essa ajuda foi primordial para o 
sucesso do projeto. Pude contar com a coordenação pedagógica, com os professores, 
inclusive, para a adequação das avaliações da disciplina no bimestre (ESCOLA A, P3, 2018). 

 
 

Essa percepção foi compartilhada também pelos professores P1 e P2 da 

mesma escola. Nas falas dos professores dessa escola, percebemos que foram 

trabalhadas as ações do plano de ação, houve apoio do núcleo gestor, liberação de 

recurso financeiro para o desenvolvimento das ações e diálogo com os profissionais. 
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Na Escola B, o professor reclamou da falta de apoio dos gestores e dos 

professores.   

 
Para o desenvolvimento do projeto Jardinagem fiz uma relação do material necessário. 
Devido à escassez de recursos, sem me consultar, foram retirados materiais importantes e 
deixei de fazer algumas atividades do projeto. Sempre em nome da pressa em mandar 
respostas das ações para a CREDE. Outra coisa: a falta de apoio de alguns professores. Às 
vezes, o aluno necessita se ausentar, e eles sabem, pois tudo é planejado, mesmo assim 
marcam avaliações naquele dia. A maioria dos professores colabora, mas tem sempre aquele 
na contramão (ESCOLA B, P6, 2018). 

 

 Compreendemos que as exigências e as demandas atribuídas aos gestores, 

aos professores e à rotina das escolas às vezes dificultam os diálogos entre os 

envolvidos e implicam mudanças nas relações no contexto das escolas. 

No contexto da discussão das metodologias, por meio dos relatos dos 

professores das duas escolas, observamos a aceitação das metodologias, melhorias 

nas relações interpessoais, conteúdos satisfatórios e adaptação ao plano de curso.  

O Professor P1 sintetizou essa discussão: 

 
Para mim, as metodologias trouxeram mudanças pedagógicas. O desenvolvimento delas 
contribuiu para a escola melhorar seus resultados. Os professores desenvolveram projetos 
integradores. No primeiro ano do programa foi muito difícil. Tudo era novo. Agora (refere-se a 
2018), já entendemos como elas funcionam e mesmo as que necessitam de recursos pode 
ser feito alguma coisa. Os alunos gostam de projetos, acho eles mais interessados, 
participam das aulas de reforço e ajudam na organização dos projetos. Os recursos da escola 
diminuíram, mas nós, professores, sempre damos um jeito de fazer as coisas (ESCOLA A, 
P1, 2018).  

 

Observamos que esse professor não associa a ideia de inovação das 

metodologias propostas pelo IU com a ideia de mudanças. Em uma das suas falas, 

o professor destacou que as metodologias do programa não eram inovadoras nem 

mesmo no formato e que o IU vendeu uma tecnologia ultrapassada como inovadora 

(ESCOLA A, P1, 2018).    

O Professor P4 reconheceu que a pedagogia de projetos ajudou na sua 

maneira de planejar as aulas: ―Eu gostei e me acostumei a planejar as aulas como 

estão nas metodologias. Eu uso muitos cadernos‖ (ESCOLA B, P4, 2018). Também 

destacou que o trabalho com projetos fortaleceu os vínculos com os alunos.  

Na fala dos entrevistados, foi consensual que há uma hierarquia no 

acompanhamento das ações do PJF. A SEDUC acompanha as ações através dos 

relatórios do supervisor da 10ª CREDE; o supervisor acompanha as ações por meio 

de reuniões com os gestores das escolas. As reuniões podem ser realizadas na 
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escola ou/e na sede da CREDE. Na escola, o coordenador pedagógico acompanha 

o trabalho dos professores.  

Em âmbito nacional, a política de formação docente do programa foi 

reformulada a partir de 2013. O Jovem de Futuro disponibilizou mais vagas para a 

realização dos cursos e oportunizou ao professor a inscrição em mais de uma 

metodologia.   

No Estado do Ceará, o processo de formação docente, de um modo geral, faz 

parte do plano de cargo e carreira dos profissionais da educação. O Estado libera o 

professor, sem prejuízo financeiro, para a realização de pós-graduação, como 

mestrados e doutorados. As pós-graduações e as especializações possibilitam uma 

ascensão vertical na carreira. Outros cursos com menor carga horária, como os do 

Jovem de Futuro, incidem de forma horizontal na carreira. Nesse sentido, as 

formações do Jovem de Futuro contribuíram para melhorias financeiras na carreira 

do docente e, à proporção que o programa disponibilizou mais formações, 

aumentaram as possibilidades de ascensão funcional dos professores. 

A partir de 2013, as escolas da pesquisa diversificaram as formações. 

Segundo os professores, as escolas contrataram especialistas para palestras 

motivacionais, cursos com temáticas sociais e educacionais diversificados 

envolvendo a questão das drogas, da violência escolar, da violência doméstica, do 

bullying, de segurança alimentar e da prática laboratorial de ciências. Em relação às 

formações do Jovem de Futuro, os professores foram os responsáveis por fazer sua 

inscrição e tiveram autonomia na escolha da metodologia. 

Percebemos vários atores - SEDUC, CREDES, IU, gestores, supervisores, 

professores - influenciando os contextos escolares. Os docentes, no contexto da 

prática, ressignificaram aspectos da proposta de formação do PJF. Essas 

percepções reforçam nosso entendimento de que os diferentes sujeitos precisam ser 

compreendidos a partir das diferentes posições que assumem na luta pela 

significação das políticas de currículo. Essas políticas são construídas em um 

―cenário caracterizado pela complexidade e tensão dos processos de negociação e 

articulação por demandas, consideradas as diferentes relações de poder na 

produção de políticas curriculares‖ (DIAS, 2005, p. 30). 

Lopes (2010) acrescenta que ―alguns grupos sociais particulares são capazes 

de se articular entre si, provisória e contingencialmente, na defesa de suas 
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diferentes demandas curriculares, constituindo assim dadas representações para o 

currículo‖ (LOPES, 2010, p. 18). 

Entendemos que o conjunto de metodologias, a formação e as metas de 

desempenho reforçam a performatividade do programa através de ações voltadas 

para a obtenção de resultados em termos de eficiência, eficácia e qualidade dos 

serviços educacionais.  

As propostas de formação continuada dos professores contidas nas propostas 

de parcerias comprometem a autonomia do professor à medida que subtraem deste 

a possibilidade de planejar suas aulas conforme suas concepções pedagógicas e as 

defendidas no PPP da escola. Tais parcerias fornecem materiais prontos, roteiros a 

serem seguidos e aulas previamente preparadas. Nesse sentido, reforça a 

concepção de formação docente a partir da racionalidade técnica a qual separa o 

momento da concepção e da execução. Assim, a política é concebida como um guia 

para a prática, e o currículo um produto oferecido aos professores por especialistas 

e burocratas que têm o poder de definir o mapa da escolarização.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Esta pesquisa buscou compreender como os professores ressignificaram no 

contexto da prática a integração curricular do PJF em duas escolas públicas 

localizadas no município de Aracati, Estado do Ceará, no período de 2012 a 2018. A 

partir dessa questão central, definimos quatro objetivos específicos: discutir a 

integração curricular nas DCNEM e nos PCNEM; dialogar com os autores as 

modalidades de integração curricular; problematizar a política do Programa Jovem 

de Futuro e analisar a integração curricular no contexto da prática em duas escolas 

do município de Aracati (CE). 

Para tanto, apresentamos que a ideia de ressignificação incorporada à 

pesquisa compreende sentidos construídos e reconstruídos na/pela escola numa 

relação de tradução das propostas. Assim, concordamos com Santos e Oliveira 

(2013) que a ressignificação se refere a um processo criativo, sofisticado e complexo 

e não somente a colocar as políticas em prática.  

Com Santos e Oliveira (2013) discutimos que políticas curriculares são 

produções desenvolvidas em diversos contextos. Dessa forma não há rompimento e 

nem polarização entre a política e a prática. Na implementação da política, a escola 

ressignifica as propostas no contexto escolar por meio da mobilização, adaptações, 

negociações e embates entre envolvidos. 

Partilhamos da ideia de análise de políticas, conforme o pensamento de Ball e 

Bowe (1998), em uma perspectiva descentrada e interpretada de forma provisória, 

contingencial, em diversos contextos. Defendemos assim que as políticas nas 

escolas são modificadas e ressignificadas pela atuação dos envolvidos e por meio 

de movimentos de lutas e resistências.  

Com Dias e Lopes (2009), Lopes e Macedo (2006) e Ball (1994) entendemos 

que as políticas públicas não são simplesmente implementadas pelo processo top 

down, de cima para baixo, como pacotes prontos, elas são reinterpretadas e 

ressignificadas pelos atores que compõem o contexto da prática. Nesse sentido, o 

papel dos envolvidos com a política não pode ser restrito à implementação.  

O contexto da prática interliga-se ao contexto da influência e da produção do 

texto político, e que esses textos e discursos são reinterpretados e recriados quando 
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os professores se apropriam de leituras diferentes do texto político, conforme, seus 

interesses e considerando o contexto no qual atua.  

Lopes e Macedo (2011) defenderam que as políticas curriculares são 

produções desenvolvidas em diversos contextos e representam construções 

discursivas no/do mundo. Nesse sentido, as DCNEM, os PCNEM e o PJF não são 

produções específicas de determinado governo e nem exclusiva de determinadas 

instituições, pois as ideias de integração curricular nesses documentos constituem-

se um campo de disputa do currículo entre grupos diversos e com interesses 

diferentes, mas que se integram de forma provisória na busca por consolidar 

propostas de sentidos ao currículo para o Ensino Médio.  

As discussões envolvendo a temática da integração curricular nas políticas de 

currículo têm sido uma demanda bastante disputada no contexto da educação 

brasileira. É uma temática que tem ganhado força, pois aglutina diversas demandas, 

as quais motivam intensas disputas e negociações de sentidos entre grupos distintos 

que buscam a legitimação de seus interesses. Os grupos que disputam as 

demandas curriculares estão inseridos em comunidades epistêmicas e disciplinares. 

Concordamos com Lopes (2005) ao abordar a política de currículo como 

processo de hibridismo que incorpora interesses, demandas e concepções distintas 

em torno da produção de uma hegemonia curricular para o Ensino Médio.  

A LDB, por meio de uma série de medidas para o currículo da Educação 

Básica, influenciou as DCNEM e os PCNEM. Recentemente, a LDB sofreu 

mudanças com a lei nº 13.415/2017. O artigo 35-A da nova lei respaldou a criação 

de uma base nacional curricular comum para as escolas. As mudanças na LDB 

trouxeram para o Ensino Médio a ideia predominante de competências para o 

currículo e para a formação dos docentes. Com a implementação da BNCC (2017), o 

currículo do Ensino Médio será composto por itinerários formativos, sendo a 

organização curricular feita por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares e 

destacam a ideia de competências, interdisciplinaridade e contextualização como 

princípios didático-pedagógicos complementares e indispensáveis a serem 

concretizados na prática pedagógica. 

Nas DCNEN de 1998, o foco da discussão envolveu a formação básica e a 

preparação para o trabalho. Na versão de 2011, o foco foi a valorização e a 

concepção de educação para a vida. A atualização das diretrizes foi justificada pelo 

CNE como necessária diante das mudanças ocorridas na legislação do Ensino 
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Médio nos últimos anos e mediante as transformações em curso na própria 

sociedade, no mundo do trabalho e no próprio Ensino Médio. 

Os PCNEM referendaram a ideia de uma BNCC prescrita na LDB. Para isso, 

destacaram a necessidade de um conjunto de conhecimentos a serem ensinados a 

todos os alunos para assegurar uma formação comum. As DCNEM e os PCNEM 

(1999) reforçavam a necessidade de reorganizar o currículo, considerando as 

mudanças no conhecimento e os desdobramentos deste no setor produtivo e nas 

relações sociais de modo geral.  

Lopes (2002) apontou críticas aos PCNEM. Em relação às finalidades, o 

documento visa especialmente a formar o aluno para ser inserido socialmente no 

mundo produtivo e globalizado. Reconheceu os PCNEM como uma carta de 

intenções do governo com discursos projetando identidades pedagógicas e 

orientando a produção do conhecimento oficial no contexto da reforma da década de 

1990.  

Esses documentos induziram a ideia de inovação curricular e são 

apresentados pelo MEC como uma alternativa ao modelo de currículo enciclopédico, 

recomendando perspectivas de integração curricular via competências, 

interdisciplinaridade e contextualização.  

Nas entrevistas, os professores associaram as perspectivas de modalidades 

de integração curricular com, às ligações entre os conteúdos disciplinares, à relação 

entre as áreas de conhecimento, às possibilidades de adquirir novos saberes, ao 

diálogo entre os envolvidos e a melhorias da prática docente.   

Nas falas, os professores entrevistados compreenderam que as perspectivas 

de integração curricular no PJF ocorrem por meio dos projetos integradores 

incorporados nas metodologias. As metodologias foram reconhecidas pelo MEC 

como uma ferramenta de inovação da prática docente, e no Estado do Ceará elas 

tiveram visibilidade com incentivos da monitoria e da tutoria. A perspectiva inovadora 

via projetos integradores foi questionada, uma vez que antes de o PJF chegar às 

escolas, eles já desenvolviam projetos integradores.    

As perspectivas de integração dos documentos e dos professores 

entrevistados estão representadas por meio das ideias sobre as modalidades de 

integração de currículo. Fizemos essa discussão com Silva (2016), Lopes; Macedo 

(2011), Lück (1994), Fazenda (2008) e Costa e Pereira (2012). 



114 
 

Lopes (2008a) em diálogo com os curriculistas organizou as modalidades de 

integração curricular em três: currículo por competências, currículo centrado nas 

disciplinas de referência e o currículo centrado nas disciplinas ou matérias 

escolares.  

O currículo por competências tem referência na teoria da eficiência social 

defendida por Bobbitt, Taylor, Charters, Tyler e Dewey. Nessa teoria, o centro da 

discussão do currículo tem como foco os objetivos, os métodos e o modelo de 

planejamento. Conforme os autores Lopes (2008) e Silva (2016), os defensores do 

currículo por competências percebem a organização nas escolas como a das 

fábricas. Dessa maneira, buscam adequar a educação aos interesses da sociedade 

e ainda tentam controlar o trabalho nas escolas. 

A modalidade de integração curricular centrada nas disciplinas de referência 

tem como representantes Herbart, Bruner, Phenix, Hirst e Peters. Os autores têm 

divergências quanto ao propósito das disciplinas. Herbart busca estabelecer 

correlações entre as disciplinas escolares e as de referência por meio dos princípios 

da concentração e da correção. Para Bruner, cada disciplina tem uma estrutura 

particular à qual os alunos precisam ter acesso. Os filósofos Phenix, Hirst e Peters 

discutem a perspectiva das formas de conhecimento organizadas em áreas. 

Definem que as disciplinas escolares devam ser decorrentes das formas de 

conhecimento, porém cada forma de conhecimento corresponde a uma disciplina 

escolar.  

Nas análises de Lopes e Macedo (2011), as modalidades curriculares 

buscaram dar uma significação para o currículo e ainda fortaleceram a ideia de um 

instrumental, o currículo visto como uma grade curricular com disciplinas, atividade, 

carga horária, plano de ensino e experiências vividas pelos alunos. As autoras 

enfatizam a impossibilidade de responder o que é currículo, uma vez que são 

acordos sobre os sentidos do termo, sempre parciais e localizados historicamente.  

A partir de Lopes e Macedo (2011), compreendemos que as políticas de 

integração de currículos não podem ser analisadas apenas na perspectiva da 

seleção, da produção, da distribuição e reprodução do conhecimento, pois 

representam construções discursivas no/do mundo. Dessa forma, nos distanciamos 

das propostas curriculares que atribuem fundamentos ao currículo. 

Observamos por meio dos documentos do IU estratégias para direcionar as 

políticas nas escolas de Ensino Médio. A partir de 2002, conforme documentos 
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consultados, o IU voltou a sua atuação social para a educação, de maneira 

específica para o Ensino Médio, por meio do desenvolvimento de projetos próprios. 

Essa etapa marca o final da educação escolar básica e o ingresso no mercado de 

trabalho. Dessa forma, deixou claro o seu interesse em formar alunos para esse 

mercado. 

Em 2006, o IU integrou-se ao movimento TPE. Esse movimento tem uma 

significativa representação de instituições privadas. O discurso do TPE visa à busca 

pela qualidade na educação pública, pautado, no entanto, nas avaliações com foco 

em resultados. As ideias do TPE foram incorporadas no PDE para a Educação 

Básica, lançado em 2007. 

Antes da implementação nas escolas na fase teste, na fase piloto e na fase 

de transferência, o IU preparou uma política de formação para gestores e 

supervisores. Esses profissionais foram os responsáveis para disseminar a política 

do PJF nas escolas. O curso GEpR teve conteúdos referentes a planejamento, à 

execução, à avaliação e à comunicação.  

O IU disponibilizou uma matriz lógica com um conjunto de ações para serem 

realizadas visando ao alcance de resultados - R1, R2, R3, R4, R5 e R6 - 

previamente estabelecidos pelo IU. Definiu para R1 - alunos com competências e 

habilidades em Língua Portuguesa e Matemática desenvolvidas - Taxa de alunos 

acima da média em LP e Matemática, por turma e bimestre; R2 - Alunos com alto 

índice de frequência; R3 - Professores com alto índice de frequência; R4 - Práticas 

pedagógicas melhoradas; R5 - Gestão Escolar para Resultados; R6 - Infraestrutura 

da escola melhorada). O modelo GEpR e a matriz lógica apresentam uma linguagem 

técnica e gerencial que remete aos princípios da administração taylorista/fordista.  

O Instituto produziu um aporte teórico-prático, um conjunto de metodologias 

acompanhado de materiais didáticos, em que apresenta como se aplica o programa 

denominado, a princípio, fase teste e fase piloto - de Cardápios de Metodologias, 

posteriormente, na fase de transferência, em 2011 receberam a denominação de 

metodologias pedagógicas, disponibilizadas por meio de temáticas para serem 

desenvolvidas com os estudantes, os professores e a comunidade escolar, 

integrando o plano de ação e interferindo no Projeto Político Pedagógico da escola. 

O IU, ao elaborar materiais padronizados e replicáveis em larga escala para 

todas as redes de ensino público, encontra uma forma de chegar aos diferentes 

Estados e escolas de Ensino Médio do país, desconsiderando as distintas realidades 
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e, portanto, os sujeitos que as constituem, no sentido de implementar uma nova 

cultura, ou seja, mudar a forma de as pessoas agirem e viverem em sociedade. 

Na parceria com o MEC, em 2012, o PJF foi incorporado ao ProEMI/JF 

tornando-se política pública de Ensino Médio das secretarias Estaduais de 

Educação dos Estados do Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Piauí, que 

também estabeleceram parecerias com o IU. 

Observamos semelhanças entre o PJF e ProEMI relacionadas à organização 

do currículo, a propostas de melhorias nos índices de aprovação, a garantias de 

prosseguimento dos estudos, ao ingresso do discente no mercado de trabalho e à 

melhoria na qualidade das escolas de Ensino Médio. Dessa forma, concluímos que a 

parceria do IU com o MEC e Estados contribuiu para a disseminação da política do 

PJF nas escolas de Ensino Médio.  

Cada instituição envolvida na parceria teve definidas suas responsabilidades. 

A gestão direta do ProEMI/JF ficou sob a responsabilidade das secretarias de 

Educação de cada Estado. A coordenação do ProEMI/JF coube ao MEC. A 

coordenação do PJF ficou com o instituto, contanto que as ações propostas pelo 

Jovem de Futuro estejam de acordo com as regulamentações que orientam o 

ProEMI.  

O IU foi o responsável pela orientação técnica e pela formação das equipes 

responsáveis pela organização, orientação e execução do projeto no Estado 

(coordenador do ProEMI/JF no Estado, supervisores do ProEMI/JF do Estado, 

técnicos de apoio à gestão e gestores escolares).    

Observamos que o PJF se configura como uma política performática para os 

segmentos, representada na sua matriz lógica por meio de metas de desempenho 

para os envolvidos, modelos de avaliação que implicam em sentidos de eficiência, 

controle, regulação e performance, tentando regular o aprendizado dos alunos e o 

trabalho do professor. As entrevistas mostraram também, como forma de controle, o 

acompanhamento da execução do programa pelo SGP e AVA gerenciados pelo 

Instituto Unibanco. Percebe-se um controle em larga escala, inclusive pelos 

mapeamentos e preenchimento das planilhas em relação às atividades realizadas 

pelas escolas. 

Identificamos que a ideia de qualidade no PJF traz elementos das 

concepções fordista e toyotista. O material das metodologias produzido em série, em 

larga escala, visando a atender às necessidades de consumo em massa, 
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assemelha-se ao conceito da ―qualidade total‖ do fordismo. Aproxima-se dos 

elementos da ―qualidade total‖ das bases do modelo toyotista ao inserir critérios de 

eficiência e efetividade com as necessidades específicas do mercado. 

Dessa maneira, reafirmamos que o modelo do ciclo de política do PJF 

distancia-se do ciclo de política de Ball e Bowe (1998), o qual constitui o suporte 

teórico e analítico dessa pesquisa. Com o ciclo de política dos autores, entendemos 

que as políticas nas escolas não são implementadas em etapas e, tampouco, 

verticalizadas. Dessa forma, não reconhecemos que as políticas estão centralizadas 

em um único centro de poder. 

Observamos que no contexto da prática os professores das escolas da 

pesquisa enfrentaram a política do PJF criando resistência à adesão, à implantação, 

às metas de desempenho, às metodologias e às formações e, assim, confirmando o 

nosso entendimento de que é no contexto da prática que os professores modificam e 

recontextualizam as políticas nas escolas. 

Nas falas dos professores, houve destaque para o aligeiramento nas 

informações do PJF pelos seus interlocutores. Tal fato implicou em reações de 

medo, insegurança e desconfiança. Por outro lado, colaborou para despertar a 

curiosidade dos docentes e abriu espaços para outras discussões, como os 

aspectos favoráveis ou desfavoráveis ao Jovem de Futuro na escola.  

Consideramos que o repasse da política do programa de forma aligeirada, 

com poucos esclarecimentos e poucas informações, pode ter sido uma estratégia 

política das instituições que representam a política do PJF incorporada ao modelo de 

política que visa a limitar de forma intencional a participação dos envolvidos e não os 

reconhecem como produtores de políticas. Além disso, subjaz a essa estratégia a 

crença de que as escolas não são influenciadas pelos diferentes contextos. 

Observamos ainda que as demandas que envolveram recursos financeiros 

foram um ponto de conflito no Jovem de Futuro, uma vez que à medida que os 

professores se apropriaram da política do programa aumentaram, também, os 

conflitos e as resistências. Na implantação do PJF na escola, cada segmento - 

gestão escolar, professores, funcionários, pais e alunos - disputaram e negociaram 

suas demandas apresentando-as em reuniões diagnósticas.  

Outro ponto de conflito diz respeito ao alcance das metas em três anos de 

desempenho de alunos. Os professores consideraram improvável as escolas 

atingirem a meta de crescimento de 25 pontos em Língua Portuguesa e Matemática, 
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haja vista que as escolas na avaliação do SPAECE não têm tido resultados 

expressivos nessas disciplinas. Porém, as instituições aceitaram o desafio da meta e 

desenvolveram ações pedagógicas específicas para atender a demanda do 

SPAECE. As escolas, em busca de resultados, exigem de seus profissionais 

competência e desempenho no desenvolvimento das ações.  

Na proposta de integração curricular do PJF, percebemos que os docentes 

atribuíram às metodologias uma compreensão diferente de integração curricular. A 

interdisciplinaridade e a contextualização foram associadas, nas falas dos 

professores, às ligações entre os conteúdos disciplinares, à relação entre as áreas 

de conhecimento, às possibilidades de adquirir novos saberes, ao diálogo entre os 

envolvidos e à perspectiva de melhorias da prática docente.  

Essas perspectivas efetivam-se na prática na maneira como cada assunto é 

abordado pelas disciplinas. Também por meio de ajuda mútua entre os docentes no 

desenvolvimento do conteúdo na sala de aula, criando condições favoráveis para 

uma aprendizagem contextualizada.  

Os professores entrevistados deram indícios de dificuldades de exercerem 

uma prática interdisciplinar. É possível que esse fato represente as lacunas na 

formação inicial, pois ainda temos cursos de graduação que silenciam a discussão 

de políticas de currículo.                      

Na conversa com os professores, observamos que eles consideraram os 

projetos propostos nas metodologias satisfatórios para o desenvolvimento no 

contexto da prática. No entanto, houve questionamentos quanto à ideia de as 

metodologias serem inovadoras da prática docente. 

Os professores consideraram que o IU vendeu para as escolas uma 

tecnologia ultrapassada como inovadora. Essas metodologias existem no mesmo 

formato desde 2008, ou seja, elas já têm mais de 18 anos. As escolas já fazem 

projetos interdisciplinares, mesmo antes do PJF nas escolas. Como exemplo, a feira 

de ciências.  

Dessa forma, entendemos que as metodologias contribuíram para o IU 

fortalecer sua política de educação, uma vez que metodologias são a base para a 

docência e orientam a formação e a prática dos professores. Nesse sentido, a 

proposta educacional do PJF para as escolas é a disseminação de uma tecnologia 

padronizada e replicável.  As metodologias, na perspectiva de padronização, metas 
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e desempenho, deixam de perceber os diversos contextos nos quais as escolas se 

inserem e dessa forma podem implicar em mudanças no contexto escolar. 

Os professores entrevistados consideraram que os projetos integradores 

provocam mudanças na rotina das escolas, porém não são uma novidade, como 

sugere o PJF, pois já faziam parte do planejamento das escolas. 

Compreendemos que as metodologias do PJF incorporaram as perspectivas 

da interdisciplinaridade, da contextualização e de competências nos PCNEM, nas 

DCNEM e recentemente da BNCC, apontando as disputas de significação que 

ocorrem no cenário das políticas de integração curricular. 

Nesse sentido, as disputas em torno da integração curricular, no cenário 

brasileiro, podem ser compreendidas à medida que a análise da política curricular 

passa a ser concebida para além da verticalização, incorporando as influências do 

contexto da prática na ressignificação da política.  

Percebemos que vários atores - SEDUC, CREDES, IU, gestores, 

supervisores, professores - influenciam os contextos escolares. Os docentes, no 

contexto da prática, ressignificaram aspectos da proposta de formação do PJF e 

ressignificaram as metodologias. Essas percepções reforçam nosso entendimento 

de que os diferentes sujeitos precisam ser compreendidos a partir das diferentes 

posições que assumem na luta pela significação das políticas de currículo.  
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APÊNDICE 1 – Roteiro da entrevista 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO 

Linha de Pesquisa: Ensino de Ciências Humanas e Sociais 

                 

Pesquisadores  

Maria Valnice da Silva (Mestranda)  

Jean Mac Cole Tavares Santos (Orientador) 

Márcia Betânia de Oliveira (Coorientadora) 

 

                                     Roteiro da entrevista 

 

Identificação profissional  

Tempo de docência no Estado e na escola 

Formação acadêmica  

Disciplinas que leciona 

1. Como você compreendeu o processo de adesão da escola ao PJF?   

2. Como aconteceu a implementação do PJF na escola? 

4.  Quais as ações pedagógicas desenvolvidas na escola para atingir as metas do 

PJF?  

5. Como é feito o acompanhamento das ações do PJF?   

3. Você participou de qual(is) formação(es) do PJF? Como aconteceu a formação?  

5. Quais as contribuições das formações para a sua prática?  

6. Como você desenvolveu as metodologias do Jovem de Futuro em sala de sala?  

7. Você considera que houve mudanças na sua prática com o desenvolvimento das 

metodologias? E com o PJF? 

8. Você considera que o PJF trouxe mudanças para a organização da escola? 
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ANEXO 1 – Termo de adesão 

 
 
 
 

                                   
 

 
 

Eu, ____________________________________________________________ RG 

__________________________ CPF_______________________________ diretor 

(a) da escola_______________________________________ telefone: (___) 

________________ situada a Rua: 

___________________________________________, nº _______, bairro 

_____________________, município ________________________ cidade ou 

distrito ________________________, após consulta à comunidade escolar, venho 

através deste instrumento manifestar nosso interesse em aderir ao PROJETO 

JOVEM DE FUTURO: Melhoria da Qualidade do Ensino Médio, para implantação em 

2012. Encaminho a ata da reunião escolar que aprovou a adesão com lista de 

presença anexada.  

 
Atenciosamente, 

 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo diretor (a)  
Data: 

 
Representantes do Conselho Escolar 
 
 

Representante de Professor 

 
 

Representante de Alunos 
 
 

Representante do Núcleo Gestor 

 
 

Representante de Funcionários 
 
 

Representante de Pais 

 
 

Representante da sociedade civil 
(se houver) 
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ANEXO 2 – Ficha Cadastral 1 

 

 

 

      Escola: 

Endereço:                                                                             Nº: 
Bairro 

     Cidade/Estado:                                                                 CEP: 

    Telefone:                                                                            Fax: 

E-mail: 

  CREDE ou REGIÃO SEFOR: 
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ANEXO 3 – Ficha Cadastral 2 
 
 
 
 

  
 
 

DADO DA ESCOLA 

Nome da Escola: 

Código de identificação da escola Censo Escolar MEC: 

CREDE ou Região da SEFOR: 

  
Endereço:                                                                                             Número: 
Complemento: 

Bairro:                                                            Cidade ou distrito: 

Município:                               UF:                                  CEP: 

Telefone da escola:                                             Fax: 

Localização: ( ) Urbana ( ) Rural 

Endereço Eletrônico (escola): 

 

 Etapas/Modalidades de Ensino (Assinale todas as etapas/modalidades que a 

escola oferece): 

( ) Ensino Fundamental: ( ) 1º segmento ( ) 2º segmento       

( ) Ensino Médio Regular   ( ) Ensino Médio Integrado a Educação Profissional 

( ) Educação de Jovens e Adultos 

Número Total de Alunos da escola: 

Número de alunos de Ensino Médio Regular: 

Número de alunos de Ensino Fundamental 1º segmento: 

Número de alunos de Ensino Fundamental 2º segmento: 

Número de Alunos de Educação de Jovens e Adultos Ensino Fundamental: 

Número de Alunos de Educação de Jovens e Adultos Ensino Médio: 

Número de Alunos de Ensino Médio Integrado com Educação Profissional: 

Número de alunos de Ensino Médio Normal: 
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DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS DE ENSINO MÉDIO NOS PERÍODOS 

ESCOLA ESTADUAL _______________________________ 

Manhã 

SÉRIE 1º 2º 3º TOTAL 

Qtd. Alunos     

Tarde 

SÉRIE 1º 2º 3º TOTAL 

Qtd. Alunos     

Noite 

SÉRIE 1º 2º 3º TOTAL 

Qtd. Alunos     

 

Quanto a escola recebeu em 2010 de repasse da SEDUC?  

R: ___________________________________________ 

A escola recebe recurso de outra fonte? Se sim, qual e quanto por ano? 

(  ) Sim (  ) Não 

R:______________________________________________________________ 

 
A escola desenvolve projetos de apoio aos alunos com dificuldades? (Reforço, 
Recuperação, etc.) 
(  ) Sim (  ) Não 

 
CADASTRO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA 

______________________________ 

Número do CNPJ:_________________________ 

Documentação Pessoal dos Dirigentes da Unidade Executora (Nome, RG e 

CPF) 

• Presidente; 

•  Vice-presidente; 

•  Secretário; 

•  Tesoureiro. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE- UERN 

           ANEXO 4 – Parecer Consubstanciado do CEP 
 
 
     
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

              Título da Pesquisa:   o  P r o g r a m a  J o v e m de F u t u r o  e os s e n t i d o s   da  

i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d e  na f o r m a ç ã o  d o c e n t e .  

 

Pesquisador: MARIA VALNICE DA SILVA 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 86914218.6.0000.5294 

Instituição Proponente: UERN 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.605.674 
 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um Projeto de Pesquisa intitulado: o Programa Jovem de Futuro e 

os sentidos da interdisciplinaridade na formação docente apresentado no 

Programa de Pós- Graduação em Ensino – POSENSINO- Mestrado da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

                                             MOSSORO, 17 de Abril de 2018 

                                                  Assinado por: 

                                                Pablo de Castro Santos 

                                                 (Coordenador) 

 


