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RESUMO 
 
Esta pesquisa tem por objetivo analisar, a partir de uma abordagem sistêmica, o processo de 
integração de uma proposta educacional inglesa, à educação pública fluminense com ênfase no 
trabalho docente, por ocasião da implantação do Programa NXplorers, criado pela empresa 
Shell, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, (SEEDUC/RJ) 
em dezessete colégios de Ensino Médio. Versa sobre a participação do setor privado na 
Educação pública que vem crescendo no Brasil, tendo sido impulsionada pela Constituição de 
1988 e pela LDB de 1996. Concomitantemente, em escala global, a educação por competências 
vem se firmando como novo paradigma para a construção de currículos nacionais, dando ênfase 
à educação para a prática profissional em detrimento da formação integral e humanística. Essas 
tendências estão em conformidade com uma nova geografia corporativa na qual o setor privado 
amplia sua esfera de influência em áreas antes restritas ao Setor Público, como Saúde, 
Saneamento Básico, Meio Ambiente e Educação etc. Parte-se da noção  de currículo como um 
sistema por meio do qual o conhecimento é distribuído socialmente, que é disputado por 
diferentes forças e resulta na  concretização e normatização das funções escolares em um dado 
momento histórico e social para um nível de escolaridade específico. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa de cunho descritivo e exploratório apoiada na análise de documentação recolhida ao 
longo do desenvolvimento do Programa, no ano de 2018, e da atividade pedagógica de quatro 
professores em dois Colégios Estaduais de Ensino Médio. O estabelecimento e o 
desenvolvimento dessa parceria foram analisados a partir das etapas de objetivação do currículo 
propostas por  José Gimeno Sacristán: o currículo prescrito, o apresentado, o modelado, o 
currículo na ação e o avaliado. Como resultados finais, a pesquisa indica que, nessa parceria, 
os professores foram os agentes mais impactados no seu ofício, ao mesmo tempo que foram os 
que puderam verdadeiramente contribuir para a efetivação do Programa, pois são 
imprescindíveis à acomodação da proposta privada ao currículo estatal, desempenhando 
atividades que, muitas vezes, extrapolaram sua obrigação profissional.  A pesquisa abre 
possibilidades para posteriores estudos sobre a expansão do setor privado na Educação pública 
e seus desdobramentos. 
 
 
Palavras chave: Currículo, educação básica, prática pedagógica, parceria público-privada, 
responsabilidade social corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze, in a systemic approach, the integration process of an 
English educational proposal into the public education of the State of Rio de Janeiro. The 
emphasis is on teachers’ work, in the period of implementation of the NXplorers Program - 
created by Shell - in partnership with the Education Department of the State of Rio de Janeiro 
(SEEDUC/RJ) in seventeen Secondary schools. The participation of the private sector in public 
education has been growing in Brazil, driven by the 1988 Constitution and by the 1996 National 
Education Law. Concomitantly, in a global scale, skill-based education has been consolidating 
itself as the new paradigm for the construction of national curricula, emphasizing education for 
professional practice. This tendency is aligned with a new corporate geography in which the 
private sector amplifies its sphere of influence in areas previously restricted to the public sector, 
like Health, Basic Sanitation, Environment, Education, etc. The notion of curriculum employed 
here is that of a system through which knowledge is socially distributed, is disputed by different 
forces, and results in the concretization and regulation of the school’s functions in a given 
historical and social moment for a specific level of schooling (SACRISTÁN). The analysis of 
the establishment and development of this partnership was based on the curriculum 
objectification stages proposed by Sacristán: the prescribed curriculum, the presented 
curriculum, the modeled curriculum, the curriculum in action, and the evaluated curriculum. As 
final results, the research shows that, in this partnership, the teachers were the agents that were 
most affected in their work; at the same time, they were the ones who could truly contribute to 
the functioning of the Program, as they are essential to the accommodation of the private 
proposal in the State’s curriculum, performing activities that, many times, extrapolate their 
professional obligations. The research opens paths for further studies on the expansion of the 
private sector in public education and its developments. 

 
 

Keywords: Curriculum, basic education, pedagogical practice, public-private partnership, 
corporate social responsibility, skill-based education. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil possui um histórico oscilante quanto à construção de um projeto de educação 

nacional. Em a História das ideias pedagógicas no Brasil, Demerval Saviani (2013) demonstra 

a inexistência de um consenso em prol de uma iniciativa coletiva de educação pública e 

universal que perdurou desde a colonização até a Constituição cidadã de 1988, quando o Estado 

Brasileiro investiu-se da responsabilidade de garantir Educação Básica e gratuita a todos os 

brasileiros. Com o fortalecimento do neoliberalismo no país, na década de 1990, parcerias 

público-privadas foram criadas e implementadas  por meio de legislações específicas, no âmbito 

da reforma do Estado brasileiro de 1995, cuja finalidade foi desonerar os cofres públicos por 

meio da divisão de atividades e de responsabilidades com instituições privadas (PERONI, 2008, 

2015; CURY, 2008).  A Educação pública passou então a ser campo de atuação de empresas e 

instituições privadas com as mais diversas finalidades em consonância com um movimento 

mundial que já vinha crescendo e culminou no estabelecimento do currículo por competências 

como paradigma da educação (CASALI; CHIZZOTI, 2012). 

Um expressivo rol de pesquisadores analisa esse fenômeno nos dias de hoje no Brasil. 

Os estudos apontam para diversas vertentes: uma estuda o grande número de programas e 

projetos preocupados com a gestão escolar, entendida como peça chave para a eficiência dos 

estabelecimentos de ensino e qualidade de educação; outras analisam a implementação de uso 

de material didático apostilado na educação pública. Há, ainda, trabalhos significativos que 

exploram as bases legais e históricas para atuação da esfera privada na educação, mas poucos 

são os que se debruçam sobre a prática docente no âmbito da implantação de um projeto privado 

na escola pública.    

O que se pretende investigar com este trabalho é um aspecto menos observado, ou seja, 

a atuação do professor no contexto de um programa criado por uma instituição privada e 

desenvolvido em escolas públicas, mais especificamente o Programa NXplorers implantado em 

dois Colégios Estaduais do Rio de Janeiro.  

Esta pesquisa objetiva analisar, a partir de uma abordagem sistêmica, o processo de 

integração de uma proposta educacional inglesa, oriunda do setor privado, destinada à educação 

pública fluminense, mais especificamente a dois colégios de ensino médio,  por meio da análise 

do desenvolvimento do Programa NXplorers, com ênfase no  trabalho docente. Para  tal 

empreendimento foram traçados os seguintes objetivos específicos: 
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 Descrever, a partir da concepção processual do Currículo de Sacristán, o 

currículo oficial da SEEDUC/RJ e do Programa NXplorers e suas respectivas 

formas de apresentação aos docentes, buscando estabelecer pontos de 

convergência e de divergência entre as duas propostas; 

 Identificar, a partir da concepção processual do Currículo de Sacristán, os 

fatores que influenciam o planejamento docente para a efetiva  integração da 

proposta privada na educação pública; 

 Analisar, a partir da concepção processual do Currículo de Sacristán, as 

atividades realizadas pelos professores com seus alunos no âmbito do Programa 

NXplorers e a aderência de tais atividades ao Currículo Mínimo da 

SEEDUC/RJ. 

 Destacar, na produção discente, as atividades realizadas para cumprir a proposta 

do Programa de desenvolver uma solução para um problema de sustentabilidade 

relativo à comunidade escolar à luz  da correlação entre o currículo do Programa 

NXplorers e o currículo mínimo da SEEDUC/RJ.   

O Programa NXplorers apresenta aos estudantes ferramentas de trabalho cooperativo 

que auxiliam na resolução de problemas complexos de seu entorno a serem desenvolvidas para 

a efetivação de um projeto na área da sustentabilidade. 

Concebido sob demanda, pela empresa Shell, a profissionais da Educação do Reino 

Unido, o programa visa à utilização de uma metodologia particular para que jovens de 14 a 19 

anos reconheçam em suas comunidades os maiores desafios ligados à sustentabilidade e façam 

uma exploração de suas causas e efeitos de modo a conhecê-los com profundidade a ponto de 

sugerirem e executarem intervenções.  O caráter inovador do programa reside na proposição de 

uma metodologia que, ancorada na epistemologia da teoria da complexidade, agrega o 

conhecimento científico do pensamento sistêmico a uma prática muito utilizada no mundo 

empresarial, o planejamento de cenários e a teoria da mudança, oriunda do terceiro setor, com 

a finalidade de sustentar a ação dos alunos. Segundo o site do Programa: 

O NXplorers é um programa educacional inovador que introduz os jovens no 
pensamento criativo e crítico necessário para trazer mudanças positivas ao 
mundo. Focado no nexo: alimentos, água e energia, o programa tem como 
objetivos desenvolver conhecimentos e fornecer ferramentas e habilidades 
para resolver problemas complexos aos profissionais do futuro. 1  

 

 
1 Disponível em:  https://nxplorers.com/pt. Acesso em: fev. 2020. 
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Durante o ano de 2018, o programa foi oferecido em parceria com a Secretaria de 

Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) em 17 colégios estaduais por meio da 

atuação de 32 professores que atuam na rede de ensino. 

Atuando profissionalmente na área educacional e já cursando o programa da pós-

graduação em Educação: Currículo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), fui convidada a integrar a equipe de educadores do Programa NXplorers, criado na 

Inglaterra e trazido ao Brasil pela empresa Royal Dutch Shell PLS, conhecida mundialmente 

como Shell.  O escopo do trabalho era organizar a tradução e localização do material para o 

contexto brasileiro, aprender a metodologia, formar os professores que atuariam no projeto e 

monitorar seu desenvolvimento em algumas escolas da rede estadual do Rio de Janeiro. 

O que se apresentava agora era bastante distinto: tratava-se de uma proposta criada na 

Inglaterra para ser implementada em vários países. Conflitos internos surgiram, afinal o que 

educadores ingleses conheciam da educação brasileira? Em que medida a implantação desse 

tipo de programa iria respeitar a autonomia dos professores? Qual seria a mensagem que a 

transnacional queria passar aos jovens? Essas e outras perguntas só poderiam ser respondidas 

se eu participasse da equipe do Programa NXplorers. Resolvi então fazer deste Programa objeto 

de estudo. 

A revisão bibliográfica realizada demostrou que grande parte da produção acadêmica 

sobre o tema  das parcerias Público-privadas na Educação Brasileira foca na transferência da 

lógica do Mercado para a Educação Pública, abordando questões relevantes sobre a avaliação 

dos estudantes, gestão escolar e distribuição de materiais didáticos. Ainda existem poucas 

pesquisas que analisam a participação dos professores e sua influência na realização dessas 

parcerias. Do ponto de vista teórico este estudo contribui para o preenchimento dessa lacuna 

com informações sobre a prática docente no âmbito da implantação de uma PPP em duas 

escolas de Ensino Médio da rede fluminense. 

No plano prático, esta pesquisa é importante para alertar aos desenvolvedores privados 

de propostas educacionais e aos formuladores de políticas públicas educacionais sobre a 

necessidade de uma perspectiva sistêmica que contemple as especificidades e valores da 

Educação Pública e as demandas de seus docentes, inspirando programas com maior aderência 

ao seu público alvo e territórios, que sejam construídos, preferencialmente, em colaboração 

com os professores e que valorizem suas carreiras. 

No aspecto pessoal, contribui para a minha jornada profissional, trazendo 

aprendizados e sensibilidades que foram e continuam sendo incorporados à minha prática 

cotidiana como educadora e gestora de projetos em Educação. 
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O estudo é pertinente às áreas de educação e currículo, pois as parcerias público-

privadas em Educação vêm crescendo nos últimos anos em decorrência de legislações 

específicas, criadas a partir da redemocratização do país em 1985 e implementadas no âmbito 

da reforma do Estado brasileiro, a partir de 1995, cuja finalidade foi desonerar os cofres 

públicos por meio da divisão de atividades e de responsabilidades com instituições privadas 

(PERONI, 2008, 2015; CURY, 2008).   

Este estudo está organizado em quatro capítulos para além da introdução e 

considerações finais. O capítulo 1 apresenta os procedimentos metodológicos desde a revisão 

bibliográfica até a análise de dados, passando pela delimitação do universo de pesquisa e 

justificando a escolha por duas dentre as 17 unidades escolares que desenvolveram o Nxplorers, 

em 2018. O capítulo 2 apresenta as bases teóricas selecionadas: a visão de educação para o 

desenvolvimento humano de Edgar Morin (2015a, 2015b e 2015c) e sua proposta de reforma 

do pensamento inserida no contexto de um mundo globalizado, conectado e complexo; a 

concepção processual do currículo de José Gimeno Sacristán (2013, 2017); e o paradigma do 

currículo por competências apontado por Antonio Chizzotti e Alípio Casali (2012). O capítulo 

3 apresenta o contexto histórico em que as parcerias público-privadas se desenvolvem no Brasil, 

demonstrando sua construção em torno de competências, e apresenta o cenário de tais parcerias 

no Estado do Rio de Janeiro.  O capítulo 4 é dedicado à análise dos dados retirados dos 

documentos oficiais da SEEDUC/RJ e da empresa Shell e dos registros gerenciais do Programa 

NXplorers, este capítulo apresenta a integração de dois currículos, o fluminense e o corporativo, 

a partir das etapas de análise propostas por Sacristán (2017).  
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1 PERCURSO METODOLÓGICO  

Com o objetivo de analisar, a partir de uma abordagem sistêmica, o processo de 

integração de uma proposta educacional inglesa, oriunda do setor privado, à educação pública 

fluminense, mais especificamente a dois colégios de ensino médio,  com ênfase no  trabalho 

docente,  esta pesquisa qualitativa consiste em um estudo de caso  da implantação do Programa 

NXplorers em duas escolas da rede estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, durante 

o ano de 2018, investigando, em particular, a incorporação do programa no cotidiano de quatro 

professores. Do ponto de vista de seus objetivos, é uma pesquisa descritiva e exploratória 

baseada em análise documental. 

A escolha por investigar especificamente o professor como mediador dessa PPP deve-

se ao fato de a revisão bibliográfica realizada entre dissertações, teses e artigos científicos 

demonstrar a existência de poucos dados sobre a importância destes profissionais como ponto 

de conexão entre as esferas pública e a privada. Grande parte dos estudos discute as implicações 

da transferência de obrigações historicamente estatais ao setor privado, a imposição de uma 

lógica gerencial na Educação pública ou, ainda, a complicada distribuição de materiais 

didáticos, formulados por especialistas muito distantes das especificidades de cada região. 

Raros trabalhos dedicam-se ao que tais projetos podem aportar ao cotidiano dos professores.   

Já a opção pelo Programa NXplorers, em detrimento de outras PPPs, situadas no Rio de 

Janeiro, deve-se ao fato de o Programa NXplorers ser uma iniciativa global da Shell, com 

intenção por parte da empresa de se expandir por outros estados do Brasil e em franca expansão 

internacional. Deve-se, ainda, ao fato de a pesquisadora fazer parte da equipe que implanta o 

Programa em  escolas do Rio de Janeiro, o que viabiliza a coleta de dados. 

   Esta investigação realizou-se por meio das seguintes etapas: 

1.1 Revisão bibliográfica  

 

As fontes consultadas foram o Portal de periódicos da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDBT) e o acervo das Bibliotecas da PUC/SP. O período de pesquisa foi 

de 10 anos, compreendido entre 2008 e 2018. Os termos usados para a busca foram: “Parceria 

Público-Privada”,  Educação Pública, Educação Básica, Ensino Médio, Privatização do Ensino 
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e Terceiro Setor. Foram excluídos todos os resultados que se referiam ao Ensino Superior, 

Ensino Técnico, Educação Infantil, Educação Especial e Educação a Distância. 

No portal de  periódicos “Capes” foram identificados 35 artigos, enquanto no 

BDBT e no Acervo da Biblioteca PUC/SP foram encontradas 13 teses de doutorado e 18 

dissertações de mestrado. Todas as publicações tangenciavam a temática em análise, entretanto, 

nenhuma delas abordava o papel do professor ou da prática pedagógica no contexto das PPP ou 

na integração dos currículos previstos para sua implantação. Esta pesquisa foi fundamental para 

verificar que os maiores temas tratados nos estudos acadêmicos, que discutem sobre Parcerias 

Público-Privadas na Educação Básica, versam sobre os temas de avaliação, gestão, material 

didático e transferência da responsabilidade do setor público para o privado da Educação.  

Esse levantamento bibliográfico foi indispensável para a identificação dos autores 

que respaldaram o contexto sócio-histórico deste estudo como Vera Maria Vidal Peroni 

(UFRS), cujo volume de artigos publicados levou ao interesse de duas publicações por ela 

organizadas que foram de grande valia para este estudo.  

A primeira, Público e privado na educação: novos elementos para o debate (2008), 

organizada em parceria com   Theresa Adrião (UNICAMP)  apresenta uma coletânea de artigos 

que propõe a análise sobre a relação entre a esfera pública e a privada e seus desdobramentos 

na oferta educacional no Brasil, fazendo emergir  elementos para a compreensão da 

complexidade desta relação. Nesta, o artigo do filósofo e educador Carlos Roberto Jamil Cury 

(UFMG; PUC/MG), Um novo movimento da educação privada  aponta para três aspectos que 

podem ser levados em conta para a análise  da Educação por meio da integração público-

privado: a ponderabilidade dos limites colocados pelo Estado à liberdade de iniciativa; a 

legitimidade dos repasses  de recurso públicos com as respectivas condicionalidades; e a 

laicidade do Estado. 

A segunda publicação, Diálogos sobre as redefinições no papel do Estado e nas 

fronteiras entre o público e o privado na educação (2015), apresenta uma cartografia das 

diferentes formas de relação entre o setor público e o privado na educação básica brasileira  

além de dialogar com autores internacionais que narram algumas destas relações em países 

como Portugal, Estados Unidos da América e Chile. A publicação apresenta o artigo da própria 

organizadora, intitulado Implicações da relação público-privado para a democratização da 

educação, que analisa como as redefinições do papel do Estado a partir da década de 1990 

contribuiu para o estabelecimento do cenário atual de grande proximidade do setor privado à 

educação pública e suas implicações ao processo de democratização da educação básica no 

país.  
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Da mesma publicação, foi  explorado o artigo da pesquisadora em Educação, 

Daniela de Oliveira Pires (UFPA), O histórico da relação público-privado e a formação do 

Estado Nacional: implicações para a constituição da esfera pública, que versa sobre a 

constituição histórica da correlação de forças entre o público e o privado  ne educação básica e 

suas implicações na consolidação da esfera pública no Brasil e na promoção do direito social à 

Educação. O artigo contribuiu com esta pesquisa com o estabelecimento destas relações a partir 

da redemocratização brasileira evidenciando-a por meio da legislação nacional.  

Dentre os artigos selecionados no Portal de periódicos CAPES dois se destacaram:  

de Sandra Zákia Sousa (USP) e  Zara Figueiredo Tripodi (UFOP), o artigo publicado no  

Cadernos de Pesquisa 2018: Do governo à governança: permeabilidade do Estado a lógicas 

privatizantes na educação, que analisa duas vias no estabelecimento de PPP,  de um lado, a 

transferência da prestação de serviços públicos para organizações privadas e de outro,  as 

iniciativas da esfera pública de assimilar e transpor conhecimentos desenvolvidos 

no setor privado, documento que  aportou para esta pesquisa  a noção da permeabilidade da 

esfera pública às práticas do  mundo corporativo; e dede Isabel Alice Oswaldo Monteiro Lelis 

e Silvana Soares de Araujo Mesquita, pesquisadoras da PUC-Rio, o Ensaio: avaliação de 

políticas públicas na Educação, de 2015 que traça um panorama do Ensino Médio por meio 

das recentes políticas educacionais, das políticas de formação de professores, da baixa procura 

pela profissão docente, dos resultados das avaliações externas e das expectativas dos jovens 

brasileiros. Este texto auxiliou na construção do cenário brasileiro em geral, e do Rio de Janeiro 

em particular, do último segmento da Educação Básica. 

 Assim, a revisão bibliográfica nos portais pesquisados  e os argumentos de buscas 

selecionados, revelaram a escassa produção científica brasileira no período de 2008 a 2018 

sobre o tema em tela:  a relação entre as PPP e o papel do professor na integração dos currículos. 

Esta dissertação não tem como objetivo identificar o porque do pouco foco das pesquisas  

científicas no papel do professor ou do currículo no engendramento entre PPP e escolas, 

entretanto, busca compreender como se deu no caso específico do Projeto NXplorers e a 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro.  

.  

1.2 Levantamento do contexto sócio histórico 

Além dos autores acadêmicos descobertos na revisão bibliográfica, nesta fase, 

recorreu-se à biblioteca online da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da 
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Presidência da República do Brasil para sondar a questão a partir da legislação brasileira; ao 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ao Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) para copilar dados populacionais e educacionais 

respectivamente; e ao Relatório de Sustentabilidade de 2018 da empresa Shell para situar o 

Programa NXplorers no domínio da empresa. 

1.3 Delimitação do universo de pesquisa 

Seguiu-se, então, para um novo momento que consistiu em selecionar os professores 

cuja prática seria analisada. Grande parte do apelo do Programa reside em sua metodologia que 

integra 3 diferentes formas de exploração e resolução de problemas:  análise sistêmica, 

planejamento de cenários e teoria da mudança. Entender como os professores assimilam o 

NXplorers significa, antes de tudo, observar o quanto da metodologia eles tiveram a 

possibilidade de apreender. Aqui foi necessário criar uma forma de seleção que fizesse sentido 

dentro da proposta do Programa NXplorers, assim como para o escopo desta pesquisa. Logo, 

foram levantados dados quantitativos referentes à presença dos professores nas formações e 

frequência com que usaram a metodologia proposta pelo Programa em sala de aula e 

selecionados os casos mais expressivos para o contexto desta pesquisa. 

Os dados utilizados para a seleção dos professores foram retirados dos registros 

oficiais da equipe de gestão do Programa. As fontes primárias foram os Relatórios do Programa  

preliminar (de julho de 2018)  e final (de dezembro de 2018), apresentados pela equipe à 

gerência de performance social da Shell. Esses relatórios não se encontram em anexo à pesquisa 

para preservar o anonimato dos professores envolvidos, mas os trechos utilizados estão 

apresentados em forma de tabelas ou apêndices. Uma segunda fonte documental que aportou 

dados relevantes à pesquisa foi o caderno de registros on-line do orientador do programa. Este 

tem como função principal apoiar os professores na execução do NXplorers em suas escolas, 

sua atuação se dá por meio de reuniões e/ou acompanhamentos do trabalho dos professores em 

sala de aula que acontecem durante as visitas que realizam às escolas. O caderno de registros 

on-line do orientador foi realizado no software Trello2, e seus dados foram compilados em um 

arquivo Excel nomeado Registro do orientador, apêndice desta pesquisa. Ambas as fontes 

fornecem dados quantitativos importantes para analisar como cada professor incluiu o 

 
2 Ferramenta on-line de gerenciamento de projetos. 



 23 

programa em sua rotina, tais como quantidade de aulas dedicadas ao programa, o número de 

envolvidos no processo, atividades praticadas etc. 

Se a pesquisa reconhece a relevância dos objetos materiais e privilegia a 
necessidade de encontrar a frequência e constância das ocorrências, será 
necessário recorrer aos recursos quantitativos (mensuráveis) para comprovar 
a frequência das incidências a partir das quais será possível estabelecer as leis 
e aventar uma teoria explicativa (CHIZZOTTI, 2014, p. 27). 
 

Nessa etapa do processo, notou-se que do cruzamento dos dados obtidos do Registro 

do orientador com aqueles obtidos pelos Relatórios do Programa surgiram algumas 

justificativas que fizeram alguns  professores desistirem de participar do programa. Embora tais 

justificativas não façam parte do objeto de estudo desta pesquisa, elas serão citadas mais a 

frente, pois podem apontar caminhos para futuros pesquisadores e elaboradores de programas 

educacionais para pesquisa e elaboração de novas propostas.  

 

 Professores inicialmente envolvidos no NXplorers em 2018 

Em fevereiro de 2018, a SEEDUC/RJ, por meio das equipes das superintendências de 

gestão de pessoas e  pedagógica,  selecionou 17 escolas que seriam convidadas a 

participar do Programa. O secretário de educação, à época, Wagner Victer, aprovou 

pessoalmente a relação, conforme indica o Relatório Final do Programa. 

   Os requisitos levados em conta nessa escolha foram: 

• Instituições participantes: Colégios Estaduais (CE) de Ensino Médio; 

• Área: todas as regionais metropolitanas deveriam ser contempladas, as unidades 

não deveriam estar em áreas de risco eminente e não deveriam ficar a mais de 80km 

da capital; 

• Abertura para receber projetos: apenas escolas com histórico de gestores e/ou 

professores com participação efetiva em projetos anteriores seriam convidados. 

 

As escolas selecionadas a participar do projeto foram: 

No município do Rio de Janeiro: 

• CE Brigadeiro Schorcht, na Taquara; 

• CE Dunshee de Abranches, na Ilha do Governador; 

• CE Dom Helder Câmara, no bairro de Engenho de Dentro; 

• CE Erich Walter Heine, em Santa Cruz; 

• CE Hebe Camargo, em Pedra de Guaratiba; 
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• CE Júlia Kubitscheck, no Centro; 

• CE Olga Benário Prestes, em Bonsucesso; 

• CE Olinto da Gama Botelho, em Pilares; 

• CE Pedro Alvares Cabral, em Copacabana; 

• CE Professora Maria De Lourdes De Oliveira Lavor Tia Lavor, na Ilha do 

Governador; 

• Centro Interescolar Estadual Miécimo da Silva, em Campo Grande. 

Na Baixada Fluminense e Niterói: 

• CE Doutor Aníbal Viriato de Azevedo, no Vilar dos Teles, em São João de 

Meriti; 

• CE Jardim Ipê Avenida Marco Aurélio, 0, noVale do Ipê, em Belford Roxo; 

• CE Professor Murilo Braga, Centro, em São João de Meriti; 

• CIEP 113 Professor Waldick Pereira, em Nova Iguaçú; 

• CIEP 117 Carlos Drummond de Andrade Intercultural Brasil-Estados Unidos, 

em Nova Iguaçu. 

• CE Matemático Joaquim Gomes de Sousa Intercultural Brasil-China, em 

Niterói. 

A implantação do Programa se deu no período de março a dezembro, em 17 escolas 

da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. No dia 22 de março, os gestores das 

escolas foram convidados para uma apresentação formal do NXplorers na Escola de 

Aperfeiçoamento dos Servidores de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Ea-SEEDUC). Na 

ocasião, estiveram presentes o subsecretário de educação, os representantes da superintendência 

de formação de pessoas da SEEDUC, os representantes da empresa Shell e a equipe de 

implementação do NXplorers.  

Após a apresentação do Programa, o grupo de gestores, em acordo com a equipe da 

SEEDUC/RJ responsável pelo programa, validou que a formação dos professores se daria em 

4 dias, distribuídos ao longo do ano, com duração total de 24 horas, cujo início seria em 12 de 

abril. A opção por dividir a formação ao longo do ano deu-se pelo fato de ser muito difícil 

conseguir com que os professores se afastem das escolas em dias seguidos. Além disso, muitos 

trabalham em mais de uma escola o que dificulta o remanejamento de horários. Dos 36 

professores presentes à primeira formação, 29 se organizaram para dar início ao NXplorers com 

suas turmas e todos realizaram ao menos uma atividade com seus alunos. Eles formaram 23 

grupos de trabalho abrangendo aproximadamente 780 alunos.  Em 7 escolas, os professores 
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conseguiram se unir a pelo menos um colega para trabalharem em torno de uma mesma turma 

de alunos, conforme recomendado. 

 

 Professores que concluíram as atividades do NXplorers em 2018 

Dos 29 profissionais das 16 escolas que que efetivamente decidiram colocar o 

Programa em prática com seus estudantes, 27 docentes de 14 escolas apresentaram projetos 

realizados por seus alunos. Uma professora não conseguiu desenvolver o Programa, pois foi 

indicada pela SEEDUC/RJ para participar das discussões sobre a Base Nacional Comum 

Curricular, e uma professora saiu de licença no meio do ano letivo por questões de saúde. 

O quadro abaixo ilustra os problemas locais e os projetos desenvolvidos nas escolas 

para resolver tais problemas: 

 

Quadro 1 – Projetos desenvolvidos nas escolas 

U.E. Problemas Projetos 

1 Enchentes dentro da escola. 

Plantio de mudas ao redor do valão situado ao 
lado da escola e campanha de conscientização 
do entorno escolar para combater o descarte  
inadequado de lixo. 

2 
Qualidade das refeições na 
escola. 

Cultivo de uma horta no espaço escolar. 

3 Desperdício de alimentos. 
Campanha para redução do desperdício de 
alimentos na escola. 

4 Não realizado. - 

5 
Qualidade das refeições na 
escola; 
Degradação do pátio escolar. 

Cultivo de uma horta hidropônica; 
Produção de lixeiras de material reciclado. 

6 Falta de água na escola. 
Campanha para redução do desperdício de água 
no refeitório e na cozinha da escola. 

7 
Comportamento inadequado 
de estudantes e funcionários 

Campanha de conscientização sobre convívio 
em ambientes coletivos. 

8 Não realizado. - 

9 
Poluição do rio do entorno e 
enchentes. 

Campanha de conscientização do entorno 
escolar para combater o descarte inadequado de 
lixo. 

10 
Qualidade das refeições na 
escola. 

Cultivo de uma horta suspensa no jardim da 
escola. 
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11 
Falta de água na escola: 
Acúmulo de lixo no entorno 
da escola. 

Campanha de conscientização sobre o uso 
racional da água e sobre o descarte inadequado 
de lixo no entorno escolar; 
Instalação de um ecoponto na escola para uso de 
toda a comunidade. 

12 
Qualidade das refeições na 
escola; 
Falta de cuidado dos alunos 
com os ambientes coletivos 
da escola. 

Cultivar horta hidropônica; 
Cultivo de uma horta hidropônica;  
Instalação de coletores de água da chuva; 
Produção de bancos de garrafas PET; 
Campanha de conscientização sobre uso 
racional da água e descarte adequado de lixo. 

13 
Qualidade das refeições na 
escola; 
Desperdício de alimentos. 

Cultivo de uma horta de PANCs; 
Implementação de uma composteira; 
Fabricação de vinagre caseiro; 
Campanha de conscientização sobre o 
desperdício de alimentos. 

14 
Qualidade das refeições na 
escola. 

Cultivo de uma horta. 

15 
Qualidade das refeições na 
escola. 

Cultivo de uma horta. 

16 
Qualidade das refeições na 
escola. 

Cultivo de uma horta. 

17 Não realizado. - 
Fonte: a autora a partir do Relatório final do Programa. 

 

Uma leitura dos temas trabalhados em cada escola demonstra a preocupação com 

questões relacionadas ao saneamento básico como acúmulo de lixo e acesso à água. Outra 

questão recorrente foi a qualidade das refeições fornecidas nas escolas. Essas escolhas têm 

profunda aderência às áreas às quais as escolas pertencem em sua maioria nas regiões menos 

favorecidas no estado do Rio de Janeiro. 

Mas o fato de os professores terem realizados projetos de sustentabilidade com suas 

turmas não denota uma integração do Programa NXplorers às práticas docentes, como visto 

anteriormente, a SEEDUC/RJ havia selecionado para participar do NXplorers apenas escolas 

e/ou professores com histórico positivo no desenvolvimento de projetos. Foram estabelecidos 

três critérios para a delimitação do universo da pesquisa que pudessem levar a um grupo de 

professores que comprovadamente tivesse desenvolvido os projetos com a metodologia do 

NXplorers do início ao fim do projeto dos alunos: 

1) Ter participado de todas as formações (28h), portanto conhecer toda a 

metodologia oferecida, que é dividida em três fases: Explorar, Criar e Mudar;  
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2) Ter utilizado pelo mesmo uma ferramenta de cada fase do Programa com 

suas turmas, o que indicaria que lançaram mão da metodologia oferecida ao longo da 

maior parte do projeto realizado pelos alunos;   

3) Ter desenvolvido o Programa com alunos do Ensino Médio. Uma das 

professoras que se encaixava nos dois critérios acima optou por trabalhar com o 

NXplorers com seus alunos do 9° ano do Ensino Fundamental. Optou-se por excluir 

esta professora da análise para manter a uniformidade de condições entre os professores, 

quais sejam: as obrigatoriedades para com o currículo mínimo e a quantidade de 

hora/aula semanais para cada disciplina de Ciências da Natureza. 

 

Participação nas formações 

O primeiro módulo da formação, ocorrido nos dias 11 e 12 de abril, contou com 36 

professores, mas apenas 29 decidiram montar grupos de trabalho com alunos para desenvolver 

o Programa. O segundo módulo de formação foi em 2 de junho, nesta data 24 professores 

assinaram a lista de presença. Em agosto, aconteceu o terceiro e último módulo de formação, 

em cuja lista de presença havia 15 nomes que constavam também das listas anteriores. Faz-se 

necessário esclarecer que a falta de um professor em uma formação não significa, 

necessariamente, a interrupção do projeto na escola, pois seu colega pode ter se apropriado das 

ferramentas e dado sequência com os estudantes, ou ainda, ele pode ter dado mais ênfase a 

outras fases do projeto. A adoção desse critério ajuda a garantir que o professor tivesse acesso 

à metodologia completa o que amplia a possibilidade de integração do Programa a suas 

atividades curriculares. 

 

Uso da metodologia 

Dos 15 professores que conseguiram atender às formações referentes às três fases do 

Programa, vale verificar aqueles que conseguiram usar ao menos uma ferramenta de cada fase 

com os seus alunos. O uso das ferramentas é o que diferencia o NXplorers de outros programas 

de sustentabilidade que podem ser executados nas escolas. Elas estruturam a execução dos 

projetos e apresentam instrumental para que os jovens reflitam sobre os problemas que 

pretendem abordar e a forma de como de fazê-los. Para verificar esse uso, cruzamos os dados 

das listas de presença com os dados obtidos no Registro do orientador.  

 

Gráfico 1– Uso de ferramentas por fase do Programa 
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Fonte: a autora a partir de dados do Registro do orientador e das listas de presença. 

 

Da análise do gráfico 1, verificamos que: 5 professores trabalharam com seus alunos 

ao menos uma ferramenta oferecida por fase do Programa; os professores 11 e 12 executaram 

7 ferramentas com seus alunos; o professor 5 conseguiu trabalhar com seus alunos 6 

ferramentas; e o professor 15 trabalhou em sala 4 ferramentas. 

Outra leitura facilitada pelo gráfico é a de que à medida que o tempo foi avançando, 

os professores foram usando menos a metodologia passada nas formações. Enquanto algumas 

das ferramentas Explorar foram utilizadas 30 vezes pelos 16 professores, as ferramentas de 

Criar foram utilizadas 18 vezes por 15 professores e as referentes à Mudar foram colocadas em 

prática em 9 ocasiões por 5 profissionais. 

Não foi possível verificar o motivo pelo qual o uso das ferramentas do programa tenha 

sofrido um decréscimo de uso ao longo do período, mas uma crítica frequente dos professores 

era  a dificuldade em conciliar a metodologia do Programa, que exige muitas discussões 

coletivas, com o tempo curricular destinado a trabalhar o conteúdo mínimo em uso na 

SEEDUC/RJ, em 2018.  

 

Atuação no Ensino Médio 

Dos cinco professores que realizaram ao menos uma das diversas ferramentas 

disponíveis por fase do Programa, havia uma professora que atuava também no 9° ano do 

Ensino Fundamental. Após os dois primeiros dias de formação, a docente informou que 

preferiria desenvolver o Programa neste segmento por entender que teria mais tempo para 

trabalhar as atividades propostas com seus estudantes. A solicitação da professora foi acolhida 

pela equipe de implantação do Programa e seus estudantes desenvolveram um projeto 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Explorar Criar Mudar



 29 

relacionado às enchentes que acometiam sua escola. Por não ter sido desenvolvido no Ensino 

Médio, este trabalho foi desconsiderado na pesquisa em tela. 

A partir desses critérios, chegou-se a um grupo de 4 professores que foram  apelidados 

de Aurora, Estela, Leonardo e Silvia, em substituição a seus nomes verdadeiros a fim de 

preservar suas  identidades. 

Aurora é professora de Química e optou por trabalhar com dois grupos de alunos da 

terceira série, aqui apelidados  3°A e 3°B, no colégio estadual em que leciona em Belford Roxo, 

região da Baixada Fluminense. Sua escola contava com 650 alunos e 53 funcionários no ano de 

2018.  

Estela é professora de Biologia, e Leonardo é professor de Física, ambos trabalham no 

Centro Integrado de Educação Pública (CIEP), situado em Nova Iguaçu, município da Baixada 

Fluminense. Eles optaram por desenvolver o NXplorers com um grupo de alunos em comum 

do 3° ano e dividiram algumas atividades com a colega Silvia. 

Silvia é professora de Química no mesmo CIEP e resolveu atuar neste programa com 

seus alunos do 1º. ano do Ensino Médio. Ela e seus colegas optaram por desenvolver algumas 

atividades em conjunto com os seus grupos. O CIEP atende aos alunos de Fundamental 2 e 

Ensino Médio, que contava com 827 alunos, em 2018. 

1.4 Análise de dados 

A vasta documentação recolhida pela coordenação do Programa com a finalidade de 

registrá-la, aperfeiçoá-la e prestar contas deu origem aos dados selecionados para a pesquisa. 

Foi necessário selecionar,  organizar e analisar os documentos de forma a obter um corpus 

coerente. Neste  processo, novas indagações foram se revelando, muitas das quais não puderam 

ser consideradas aqui devido à limitação de tempo para a realização da dissertação, outras  

foram tratadas perifericamente, como que notas adesivas a apontar a possibilidade ali existente.  

As mais prementes foram incorporadas e redirecionaram a estruturação da pesquisa. De forma 

a facilitar a leitura, optou-se por exibir os dados e sua análise em referência aos objetivos 

concebidos. 

1.4.1 Descrição dos currículos oficiais e dos currículos apresentados  

Para atender ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, que propunha descrever o 

currículo oficial da SEEDUC/RJ e o currículo do Programa NXplorers, além de suas respectivas 
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formas de apresentação aos docentes, buscando estabelecer pontos de convergência e de 

divergência entre as duas propostas, a próxima etapa realizada foi a descrição do programa 

NXplorers, pelo viés de um entendimento processual do currículo (SACRISTÁN, 1988, 2017). 

Esta descrição levou em conta dois conceitos apresentados por Sacristán: o currículo oficial e 

o currículo apresentado aos professores e à sociedade (SACRISTÁN, 2017, p. 107-164). Essa 

etapa da investigação fundamentou-se na análise dos seguintes documentos: 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM); 

 Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM); 

 Currículo Mínimo de Ciências da Natureza do Estado do Rio de Janeiro vigente em 

2018; 

 Site do Programa NXplorers; 

 Guia do facilitador do Programa NXplorers; 

 Material didático do Programa NXplorers; 

A descrição priorizou o detalhamento das motivações da empresa Shell para a criação 

e proposição de um programa educacional, dos referenciais epistemológicos da SEEDUC/RJ e 

do Programa NXplorers, metodologia proposta pelo Programa e o papel do professor como 

facilitador da aprendizagem. Após esse detalhamento, seguiu-se para responder o segundo 

objetivo específico. 

1.4.2 Exploração do currículo modelado 

Esta etapa buscou, em consonância com o segundo objetivo específico, identificar os 

fatores que influenciam o planejamento docente para a efetiva integração da proposta privada 

na educação pública, servindo-se de referencial teórico do conceito de currículo modelado, 

apresentado por Sacristán (2017, p.165-199). Essa busca foi pautada por uma inquietação 

surgida das inúmeras leituras dos autores acadêmicos revelados na revisão bibliográfica, que 

apontavam em seus estudos uma tendência para a subversão do papel dos professores em PPPs. 

Estes deixariam de atuar de forma autônoma e, em consonância com seu território e público de 

atuação, previstos na Educação pública, se tornariam reprodutores de uma lógica mercantilista, 

na qual uma gestão eficiente e resultados avaliativos poderiam se sobrepor ao aprendizado do 

alunado.  A identificação dos fatores que são considerados pelos professores no planejamento 

de sua prática poderia começar a validar ou não tal tendência.   Para identificar os fatores 
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importantes ao planejamento docente, com vista à integração da proposta privada na Educação 

pública, lançou-se mão dos seguintes documentos: 

 Cronograma da SEEDUC/RJ; 

 Relatório do Programa NXplorers Brasil 2018. 

A análise desses documentos foi dividida em 4 categorias: formação dos professores, 

compatibilidade entre os calendários propostos pela SEEDUC/RJ e pelo Programa NXplorers, 

forma de atuação, individual ou coletiva,  escolhida pelos professores, e consideração das 

necessidades dos estudantes. Uma vez observado o planejamento docente, partiu-se para a 

observação da prática. 

1.4.3 Análise do Currículo na ação 

Almejando cumprir o terceiro objetivo específico, qual seja, analisar as atividades 

realizadas pelos professores com seus alunos no âmbito do Programa NXplorers e a aderência 

de tais atividades ao Currículo Mínimo da SEEDUC/RJ, tendo como pano de fundo o conceito 

de currículo na ação (SACRISTÁN, 2017, p.201-280), foi criada uma tabela com os dados 

relativos ao desenvolvimento do trabalho dos professores selecionados. Esse instrumento 

agregou informações retiradas dos: 

 Registros do orientador;  

 Espaço de colaboração on-line disponível na área restrita do site do Programa; 

 Apresentações dos professores exibidas na formação de agosto de 2018 e 

elaboradas pelos próprios docentes com o intuito de compartilhar o 

desenvolvimento de seu trabalho com os demais  professores participantes do 

Programa. 

 A análise desses dados foi dividida nas seguintes categorias: origem do tema 

trabalhado; tempo dedicado às atividades do Programa com os estudantes; espaço físico 

utilizado; recursos (materiais e equipamentos) utilizados; ferramentas do Programa NXplorers 

empregadas com os alunos; integração de turmas atuantes com o Programa na mesma escola 

em atividades conjuntas; envolvimento de outros atores escolares nas atividades do NXplorers; 

relação dos alunos com a comunidade do entorno escolar no âmbito do projeto; conteúdos 

contidos no currículo mínimo da SEEDUC/RJ abordados no projeto desenvolvido pelos alunos 

e as especificidades de cada professor. 

A prática proposta  e realizada pelos professores em conjunto com suas turmas de 

alunos mostrou-se um indicador consistente sobre a efetivação de uma PPP dentro do espaço 
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escolar e poderia encerrar, nesta pesquisa o seu objetivo principal, sendo uma forma de 

materialização da integração (ou não) de uma proposta educacional inglesa, oriunda do setor 

privado, à educação pública fluminense nestes dois colégio de E.M. Ocorreu, contudo, que  o 

relato careceu de um final, um “fecho” como diz Sacristán quando comenta sobre a atuação 

docente: “o caráter radicalmente indeterminado da prática sempre colocará a responsabilidade 

do professor  e a sua capacidade de ‘fechar’ as situações.” (SACRISTÁN, 2017, p. 167). Tendo 

buscado dados reais, retirados de práticas que efetivamente aconteceram nas escolas, a 

pesquisadora sentiu necessidade de incluir na pesquisa o resultado da produção discente no 

âmbito do Programa NXplorers, o ‘fecho” da pesquisa. Apareceu daí um novo e  último objetivo 

específico: destacar, na produção discente, as atividades realizadas para cumprir a proposta do 

Programa de desenvolver uma solução para um problema de sustentabilidade relativo à 

comunidade escolar à luz  da correlação entre o currículo do Programa NXplorers e o currículo 

mínimo da SEEDUC/RJ.   

1.4.4 Apresentação do currículo avaliado 

A emergência deste objetivo específico demandou  a compilação e a sistematização de 

novos dados que foram retirados das mesmas fontes já apresentadas acima, mas, desta vez, com 

enfoque em competências apresentadas pelos alunos durante as atividades do Programa 

NXplorers constantes no Currículo oficial da SEEDUC/RJ; no uso das ferramentas do 

Programa NXplorers e na realização de um projeto de sustentabilidade relacionado a um 

problema pertinente ao universo da unidade escolar, que resulte na proposição de uma mudança 

positiva para a comunidade. O conceito por trás dessa análise é o de currículo avaliado 

(SACRISTÀN, 2017, p.211-336), aqui entendido como  a constatação de conhecimentos e 

competências apreendidas pelos alunos que são valorizados em dado sistema educacional. 

A metodologia de pesquisa ora apresentada justifica-se devido ao fato de que uma 

abordagem sistêmica do problema deve apresentar um procedimento metodológico que dê 

conta de parte da complexidade que se apresenta. Desta forma, fez-se necessário criar um 

caleidoscópio de informações que se sobrepusessem  e se complementassem na busca por 

desvelar a materialização de uma parceria público-privada em educação com ênfase no fazer 

docente. 

Cresce, porém, a consciência e o compromisso de que a pesquisa é uma prática 
válida e necessária na construção solidária da vida social, e os pesquisadores 
que optarem pela pesquisa qualitativa, ao se decidirem pela descoberta de 
novas vias investigativas, não pretenderam nem pretendem furtar-se ao rigor 



 33 

e à objetividade, mas reconhecem que a experiência humana não pode ser 
confinada aos métodos nomotéticos de analisá-la e descrevê-la. (CHIZZOTTI, 
2014, p.58). 

 
Trata-se, ainda, de uma tentativa de abordar a questão de forma aprofundada, 

amparada pela experiência prática, e não apenas pelo viés de resultados descritos em 

documentos oficiais. 

Esta pesquisa seguiu os preceitos éticos previstos para pesquisas científicas. As 

pesquisas foram realizadas em documentos públicos, disponíveis nos portais das instituições e 

dos registros  realizados pelas profissionais responsáveis pela implantação do Programa. 

Terminada a apresentação dos passos metodológicos percorridos, a seguir apresentam-

se as bases teóricas que alicerçam a pesquisa. 
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2 REFORMA DO PENSAMENTO E CURRÍCULO 

Este capítulo se divide em três partes, a primeira expõe uma proposta de educação 

baseada em Edgar Morin, para quem faz-se necessário ensinar aos jovens para a solidariedade, 

o coletivo, levando em conta a condição humana. A segunda refere-se à concepção de currículo 

de Sacristán e a terceira discute a proposta de currículo por competências, um paradigma 

educacional utilizado mundialmente, conforme exposto por Casali e Chizzotti. 

Ensinar para a compreensão é um dos postulados de Edgar Morin em  sua obra Ensinar 

a viver: manifesto para mudar a educação (2015). De um lado, o autor ressalta a compreensão 

intelectual, aquela que nos permite entrever o sentido do discurso do nosso interlocutor, de suas 

ideias e de sua visão de mundo, nos permitindo entender os diferentes usos da comunicação, o 

contexto cultural e social, a estrutura mental do outro. De outro lado, a compreensão humana, 

uma forma intersubjetiva de olhar para o outro, que considera o interlocutor a partir de nossa 

condição subjetiva e inerentemente humana. Essa compreensão exige que estejamos abertos 

para o outro, exige empatia e simpatia, segundo o autor: “o reconhecimento da qualidade 

humana do outro constitui uma pré-condição indispensável na vida cotidiana na qual ela se 

manifesta” (MORIN, 2015c, p.73).  

Edgar Morin atribui à carência da compreensão o estado de crise atual no planeta 

Terra, crise social, crise ambiental, crise do capital, crise de saúde, crise política.  

Não são apenas nossas vidas pessoais que são deterioradas pelas 
incompreensões, é o planeta inteiro que sofre por elas. O planeta necessita de 
compreensões mútuas em todos os sentidos. A incompreensão é a fonte de 
conflitos sangrentos que, em si mesmos, são fontes de incompreensões. A 
incompreensão traz em si os germes da morte. (MORIN, 2015c, p.75) 

 

Para o referido autor, o conhecimento científico  levou o homem a crer que pode 

dominar a natureza e a acreditar que poderia resolver todos os problemas a partir do uso da 

técnica. Essa perspectiva de progresso, com a qual Humberto Mariotti (2010) está de acordo,  

está ancorada no pensamento linear, binário, fragmentado e utilitarista, e foca 

predominantemente em resultados a curto prazo, dissimulando o fato de que nem todo 

desenvolvimento tecnológico é necessariamente positivo à humanidade. 

Com sua velocidade, unilateralidade e suposta irreversibilidade, o progresso 
precisa ser a todo momento questionado pela reflexão. Mas não para negá-lo, 
e sim para que aprendamos a atenuar-lhe os excessos e minorar seus efeitos 
colaterais indesejáveis. E claro que tal reflexão não pode ser feita por meio da 
mesma mentalidade que concebeu a ideia de progresso (MARIOTTI, 2010, p. 
29). 
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Essa visão compartimentada ao mesmo tempo que possibilitou o fenômeno da 

globalização, acaba, por vezes, impossibilitando a compreensão mais ampla dos grandes 

problemas modernos, tais como migração, epidemias, desigualdades sociais, armamento 

nuclear, tráfico de drogas, entre outros. 

2.1 A reforma do pensamento 

Diante desse estado de coisas, Edgar Morin (2015a, 2015b) propõe, então, em A 

reforma do pensamento, um esforço individual e coletivo em agregarmos ao pensamento 

científico tradicional uma concepção mais integrada e contextualizada dos problemas, que 

permita a religação dos saberes compartimentados em disciplinas, a consciência da ignorância 

e do erro, a integração do sujeito ao objeto observado, a possibilidade da auto-organização dos 

sistemas, as relações dialógicas entre as partes de um sistema, a consideração do paradoxo 

local/global etc.  

Essa nova forma de pensar é conhecida como pensamento integrador ou pensamento 

complexo 3  e exige um exercício mental daqueles que não estão acostumados a ela. A 

complexidade para Edgar Morin se define da seguinte forma: 

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando 
elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (econômico, o 
político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido 
interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento 
e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por 
isso, a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade. (MORIN, 
2003, p. 38). 

 

O pensamento complexo pressupõe praticar uma visão de mundo que leve em conta a 

união e a relação entre elementos aparentemente desconexos. Inclui abandonar o imediatismo 

e pensar em médio e longo prazo; entender que o dualismo mente e corpo, sujeito objetivo, só 

se justificam como  exercício lógico, mas que, na realidade, essa dissociação tem limites fluidos 

e, por vezes, desconhecidos; perceber as relações entre diversos fatores, aparentemente 

desconexos, e aprender que o pensamento linear e binário é uma forma de pensar eficiente, que 

resulta em conhecimento, mas que deve ser complementada com uma perspectiva sistêmica. É 

uma possibilidade de raciocinar que adiciona ao pensamento linear a visão sistêmica das 

questões. Para que possamos entendê-lo - e também praticá-lo -, Edgar Morin desenvolveu um 

 
3 Existem outras concepções para o termo pensamento complexo. Neste estudo, o significado dado ao termo é o 
proposto por Edgar Morin. 
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conjunto de instrumentos conceituais que chamamos de operadores de religação. São metáforas 

que explicitam como os diversos tipos de conhecimentos estão integrados, logo, “não é 

suficiente dizer apenas ‘é necessário religar’ para efetivamente religar. Religar requer 

conceitos, concepções e o que denomino operadores de religação” (MORIN, 2015, p.109). No 

plano da educação, religar representa  trabalhar o conhecimento de forma interdisciplinar que 

conjugue em torno de um mesmo tema o viés histórico, biológico, social, físico, artístico etc., 

que o cercam. 

Humberto Mariotti adota o termo operadores cognitivos do pensamento complexo para 

se referir a essas metáforas: 

Como já foi dito, esse modelo já existe e vem sendo utilizado em vários 
campos, inclusive o da educação. Trata-se de o pensamento integrador. Sua 
metodologia inclui várias ferramentas conceituais, entre as quais estão os 
chamados operadores cognitivos do pensamento complexo (MARIOTTI, 
2010, p. 19). 

O primeiro operador de religação é o operador sistêmico. A abordagem de sistema 

consiste em estudar a organização do todo, observarmos cada parte do sistema em relação às 

outras e ao sistema em si. Estamos acostumados a pensar de forma compartimentada e 

disjuntiva, observando e estudando detalhadamente as partes. Muitos de nós não praticamos a 

visão sistêmica, ou seja, como as partes se relacionam. Ao abordarmos a interação entre as 

partes podemos reconhecer o surgimento de qualidades novas, as chamadas emergências, que 

não são percebidas na análise fragmentada. Um exemplo de emergência pode ser notado quando 

um conjunto de pessoas é chamado para resolver um problema. Embora sejam todos 

capacitados e conhecedores de suas áreas, algumas soluções só podem aparecer a partir do 

diálogo entre elas, ou seja, do conhecimento que é produzido pelo grupo, que dificilmente seria 

alcançado individualmente.  

Por outro lado, ao analisarmos o todo e suas emergências observamos o princípio da 

imposição, já que ao praticarmos esse ponto de vista, deixamos de ver as partes em suas 

totalidades, pois suas qualidades diluem-se no sistema.  “A ideia sistêmica, oposta à ideia 

reducionista é que o todo é mais do que a soma das partes [...] o todo é, igualmente, menos que 

a soma das partes, cujas qualidades são inibidas pela organização dos conjuntos” (MORIN, 

2015b, p. 94). Entender o todo, as partes, suas conexões, emergências e imposições significa 

ter uma visão sistêmica do objeto estudado, seja ele o ambiente escolar ou a economia do país. 

Podemos verificar a disjunção dos saberes quando observamos, por exemplo, na 

educação brasileira, agentes do setor privado criando e desenvolvendo soluções para melhorar 
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os índices da escola pública, o que, muitas vezes, é confundido com a melhora da qualidade da 

educação pública.  

O saber de desenvolvedores de soluções educacionais para as escolas públicas, por 

vezes, nunca entraram em uma escola, desconhecendo as suas realidades. Tratam todas elas 

como se estivessem sujeitas às mesmas condições, o que é falso. Se houvesse uma visão 

sistêmica, não existiriam soluções únicas criadas para resolver o problema de escolas de regiões 

e culturas tão díspares, além disso os professores, os alunos e as suas famílias seriam trazidos 

à discussão em busca da compreensão das verdadeiras necessidades dessas escolas. 

O  uso de Escola Pública como sinônimo de má qualidade é uma imposição no sentido 

em que iguala todas as experiências individuais das unidades escolares à média da escola 

pública, replicando o senso comum de que todas elas são de má qualidade. Essa visão 

generalista oculta as emergências que surgem em escolas públicas, muitas delas experiências 

positivas que aparecem em resposta à má vontade da sociedade para com as escolas.  

O segundo operador é o da  causalidade circular. Esse operador traz à reflexão a noção 

de circuito em oposição a uma noção de causalidade linear. O pensamento linear binário 

relaciona causa e efeito em um sentido único (causa → efeito), enquanto no pensamento 

complexo essa relação se dá em duas direções, a causa  age sobre o efeito e o efeito reage sobre 

a causa (causa ↔ efeito).  Um circuito define-se por sua qualidade encíclica.  

Não há fenômenos de causa única no mundo natural, nem no cultural. Onde 
houver seres vivos, as relações serão sempre circulares. Por mais que pareçam 
lineares, elas não o são, pois os efeitos sempre retroagem sobre as causas e as 
retroalimentam. (MARIOTTI,  2010, p.140.) 
 

 Essa diferença de enfoque pode ser percebida em vários aspectos da Educação. Um 

exemplo simplista, mas emblemático, pode ser a relação professor/alunos. Em um modelo 

tradicional de educação,  a circularidade não é levada em conta, o que rege é um pensamento 

linear em que o professor expõe o conteúdo e o aluno absorve (professor → aluno), o 

conhecimento teoricamente viria de mão única. Já uma visão mais atualizada da Educação 

pressupõe que há uma troca de conhecimentos mútuos, o professor se planeja para dar uma 

aula, mas vai ajustando-a a partir dos conhecimentos trazidos pelos alunos professor (professor 

↔ aluno). O conhecimento circula entre os sujeitos, modificando-os. Neste projeto, a 

causalidade circular aparece expressivamente no projeto de sustentabilidade a ser desenvolvido, 

pois ele deve, em tese, partir dos conhecimentos e necessidades dos alunos. 

O terceiro operador de religação é o da integração sujeito-objeto. Ele traz à discussão 

a questão da subjetividade de cada indivíduo, em oposição a uma noção cientificista de que o 
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sujeito (observador) está dissociado do objeto (observado), pela qual nossa mente trabalha 

inúmeras vezes. A relação sujeito-objeto é intrínseca, eles estão condenados um ao outro. A 

nossa percepção de mundo leva em conta nossa época, cultura, grupo social e história de vida, 

portanto, é moldada por nossa subjetividade. Ter consciência desse fato é importante para 

entendermos que nossas análises estão ligadas ao que somos, não sendo universais, tampouco 

podendo ser tomadas como realidade para todos. Isso significa que precisamos considerar 

também o contexto do outro em relação ao mesmo objeto observado, se quisermos obter um 

diálogo construtivo.  Um outro aspecto da interação sujeito-objeto é que ela considera ambos 

como pertencentes a um sistema, o que implica uma relação circular entre os dois: o sujeito 

modifica o objeto e o objeto modifica o sujeito.  

É das relações que emergem as percepções. No encontro do observador com 
o observado, o foco não pode ser voltado apenas para o primeiro nem somente 
para o segundo. Em qualquer das hipóteses isoladas, desviaríamos a atenção 
daquilo que realmente conta: o fenômeno da observação – que é uma relação 
(MARIOTTI, 2010, p. 159). 

 
Um exemplo claro dessa relação pode ser visto neste trabalho, no qual a pesquisadora 

é ao mesmo tempo observadora e parte integrante do Programa NXplorers, onde atua como 

formadora de professores e gestora da equipe de monitores.  

O quarto operador cognitivo do pensamento complexo é o dialógico. A dialógica, para 

Edgar Morin, é descrita como a complementariedade de noções aparentemente antagônicas. Ela 

opera no sentido de religar conceitos opostos. O exemplo mais claro é o antagonismo entre vida 

e morte. A vida se alimenta da morte, uma vez que um ser morto é fonte de vida para inúmeros 

microrganismos. Vemos que o jogo dialógico “une dois princípios que deviam excluir-se 

reciprocamente, mas são indissociáveis em uma mesma realidade” (MORIN, 2015b, p. 95). O 

operador dialógico é aquele que mais facilmente se opõe ao pensamento binário e excludente 

que permeia o imaginário de nossa sociedade, ele “permite assumir racionalmente a 

inseparabilidade de noções contraditórias para conceber um mesmo fenômeno complexo” 

(MORIN, 2015b, p. 96). O antagonismo entre o setor público e o setor privado não se resolve. 

Um só existe com a existência do outro. Parcerias público-privada, inclusive na educação, são 

uma tentativa de acomodar os interesses desses dois lados. Como será visto adiante, a empresa 

Shell tem interesse em participar da educação pública, pois percebe a necessidade futura de ter 

mão de obra qualificada para o desenvolvimento de seu negócio, por um lado e por outro, pode 

usar em benefício de sua imagem o fato de investir conhecimento e recursos no sistema público 

como parte de sua política de Responsabilidade Social. Já o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro enxergava nessa parceria específica a possibilidade de entregar formação de professores 
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sem onerar seus cofres, ao mesmo tempo que mantinha uma boa relação com uma empresa de 

grande poderio econômico e ainda acenava aos estudantes  a possibilidade de se relacionar, 

mesmo que  superficialmente, uma potencial empregadora, fato muito significativo em um 

estado em crise cujo desemprego tinha a maior taxa do país, em 15%, à época (IBGE, 2019). 

 

Operador hologramático 

Esse é um princípio que evidencia a indissociabilidade das partes ao todo, o que é um 

dos paradoxos dos sistemas complexos. A metáfora que melhor explica essa noção é a do DNA: 

nosso mapa genético, aquilo que define a totalidade de cada indivíduo, está inscrito no núcleo 

de todas as células de nosso corpo. Somos únicos, partes do universo, mas somos também 

espécie. É uma noção bastante difícil de ser interpretada, pois traz em si a particularidade de 

cada ser - o que o distingue dos demais ao mesmo tempo que carrega a unidade da espécie -, o 

que o une aos demais.   

O pensamento binário nos leva a ver tudo sempre separadamente e a achar 
natural a divisão e a separação, mesmo que diante de evidências do contrário. 
O fato de vermos as coisas separadas revela apenas a limitação dos nossos 
meios de percepção. Mas isso não significa que elas estejam realmente 
desligadas. No mundo natural existe afastamento, mas não desligamento. 
Como diz Morin, o indivíduo é o ponto do holograma que contém a totalidade 
da sociedade e da espécie; mesmo assim ele continua singular e não pode ser 
reduzido a essa totalidade. (MARIOTTI, 2010, p. 155) 
 

O operador hologramático, com sua capacidade de evidenciar a influência da história, 

da cultura e da natureza (com seus processos bio-físico-químicos) em cada um de nós, permite 

trazer para esta pesquisa a busca da compreensão do fazer docente no contexto da parceria 

público-privada em questão. Os professores participantes do Programa são sujeitos únicos, com 

suas subjetividades, mas, em certa medida, são todos receptores de uma cultura educacional 

única, e foram convidados a incorporar um programa novo em seu ofício. Eles partem de suas 

subjetividades para acomodar essa demanda ao seu dia a dia e possibilitar a aprendizagem de 

seus alunos, o que faz com que cada experiência aqui relatada seja única.    

Para Edgar Morin, a educação atual falha ao não enfrentar temas como o erro, a 

parcialidade, a compreensão humana, as incertezas, falha ao não religar os saberes científicos 

aos humanistas e falha ainda quando não ensina para a ética. A reforma do pensamento e os 

operadores de religação aparecem como pressupostos para a busca de uma educação para a 

vida, em todas as suas dimensões, política, social, cultural, econômica, planetária, universal. 

 Um dos principais vetores para  mudar a educação é o currículo, instrumento que 

ordena, organiza e referencia o projeto educacional de uma dada sociedade.  
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2.2  Uma concepção processual do currículo 

Para José Gimeno Sacristán (2013, 2017), o currículo é um objeto em construção cuja 

importância depende do próprio processo. Para melhor entender este processo, o autor propõe 

a observação de seis etapas:  “desentranhar esse processo de construção curricular é condição 

não apenas para entender, mas também para detectar pontos nevrálgicos que afetam a 

transformação processual, podendo assim incidir mais precisamente na prática” (SACRISTÁN 

2017, p. 102). 

A análise do currículo de José Gimeno Sacristán (2013, 2017) é uma análise sistêmica 

que se serve da metodologia da separação e da categorização para apresentar as diferentes fases 

isoladamente, explicitando em cada uma delas os agentes e suas competências para, 

posteriormente, acomodar esse conhecimento em um todo, cujo significado perpassa o da soma 

das partes, posto que daí surgem emergências significativas. “Não se trata, pois, de oferecer um 

modelo normativo de tomada de decisões a seguir [...] na realidade, com diferente grau e força 

de influência entre elementos, trata-se de um modelo cujas fases têm inter-relações recíprocas 

e circulares entre si”. (SACRISTÁN, 2017, p.102).   

O educador propõe a observação de seis instâncias ou etapas, para a compreensão do 

significado do currículo, que estão apresentadas abaixo sinteticamente e serão retomadas mais 

adiante (SACRISTÁN, 2017, p. 103-106): 

 o currículo prescrito, ou seja, o texto oficial expedido pelas instâncias 

reguladoras;  

 o currículo apresentado aos professores que pode ser entendido como as formas 

em que as orientações do currículo oficial são traduzidas aos professores, e que 

tem nos livros-texto sua maior expressão;  

 o currículo modelado pelos professores, ou seja, aquilo que o professor planeja 

executar do que lhe foi apresentado;  

 o currículo em ação, que se expressa no exato momento da prática junto aos 

alunos;  

 o currículo realizado, refletido nas aprendizagens dos alunos e dos professores, 

seja cognitiva ou de ordem afetiva, social, moral etc. e, por fim; 

 o currículo avaliado, representando o que se pode medir do que os alunos 

aprenderam. 
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José Gimeno Sacristán (2013, 2017) separa o currículo em etapas (partes) para melhor 

estudá-lo e, a partir da religação das partes, faz emergir um todo, uma compreensão maior. 

Trabalha no operador de religação sistêmico. Essa concepção processual e sua objetivação em 

seis fases foram utilizadas como parâmetros de análise desta pesquisa, ancoradas, quando 

pertinente, pelos operadores de religação de Edgar Morin. A proposta é utilizar o conhecimento 

aportado por José Gimeno Sacristán em um processo de separação e esclarecimentos entre as 

partes fundamentado nos operadores do pensamento complexo de Edgar Morin, com a 

finalidade de fazer submergir uma apreciação abrangente de uma experiência de parceria 

público-privada na educação fluminense. 

A publicação de José Gimeno Sacristán é de 1988 e continua atual por trazer questões 

pertinentes à organização social, distribuição de responsabilidade e agentes que influenciam 

nos currículos nacionais presentes atualmente. Ela inclusive pode ser utilizada para a análise de 

um novo paradigma educacional, o currículo por competências (CASALI; CHIZZOTTI; 2012). 

2.3 Currículo por competências 

 O processo de globalização vem se intensificando ao longo dos anos e, na primeira 

década do século XXI, presenciamos fortemente a presença do mercado de capital planetário. 

Decorrente da internacionalização das empresas, do fluxo de bens e serviços e do 

desenvolvimento tecnológico, o capitalismo atual é resultado de aplicação de doutrinas 

neoliberais (CASALI, CHIZZOTTI, 2012. p.14) .  

Concomitantemente ao processo de globalização crescente, os estados vão 

reconfigurando seu papel, e na era do capital improdutivo4. Eles assumem a responsabilidade 

de criar mecanismos reguladores que enfrentem a competitividade internacional e de 

preservação da identidade nacional. Uma das estratégias de enfrentamento da competividade 

devastadora encontrada pelos países foi a criação ou fortalecimento de blocos regionais como 

União Europeia (UE) e organizações internacionais como a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e de acordos bilaterais. Desta forma, nações com 

afinidades de interesses puderam estabelecer parâmetros comuns para questões essenciais, 

como emprego, segurança, saúde e educação. Neste contexto, a Educação ganha importância 

como principal vetor de desenvolvimento econômico:   

 
4 Noção desenvolvida por Ladislau Dowbor que define o atual estágio de desenvolvimento econômico no qual os 
setores produtivos são relegados a um segundo plano em detrimento das operações financeiras, indicando a grande 
força política que o mercado privado desenvolveu nos últimos anos. (DOWBOR, 2017). 
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A educação, particularmente, como ingrediente  do desenvolvimento e da 
competitividade, ingressou decisivamente nas agendas políticas comuns dos 
países membros dos blocos e uniões internacionais, para cumprir  funções 
econômicas, sociais e políticas. (CASALI, CHIZZOTTI, 2012, p.14) 

 

Neste contexto, a OCDE, buscando ampliar a integração e competitividade de seus 

Estados-membros, começa a introduzir novas concepções de práticas de gerenciamento dos 

serviços públicos que, consequentemente, demandou a reforma dos sistemas nacionais de 

educação, vistos então como desatualizados para levar adiante o projeto de modernização de 

seus países. A onda reformista da OCDE não se restringiu a seus membros, tendo pautado uma 

reforma no Estado ao redor do Mundo (CASALI, CHIZZOTTI, 2012. p.14). No esteio das 

reformas dos estados e, consequente reforma dos sistemas de ensino e currículos nacionais, o 

termo competência aparece e, ao longo dos anos se estabelece, como a grande referência para 

a reflexão da educação.  

O conceito de currículo por competências emergiu dessas discussões e proposições e 

passou a ser tomado como um novo paradigma normativo para as políticas educacionais serem 

desenvolvidas nos países-membros da OCDE, sendo também reconhecido como válido fora 

dela (CASALI, CHIZZOTTI, 2012, p.15). Concomitantemente à OCDE, a União Europeia 

também vinha discutindo, desde 1996, a noção de competências na Educação, chegando a 

publicar, em 2006, o documento Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho da 

União Europeia sobre as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida. 

Os significados atribuídos ao termo competência na educação são diversos e foram 

sendo alterados ao longo do tempo, da mesma forma que as competências eleitas como básicas 

(ou competências-chave) também foram se modificando entre a década de 1990 e os dias de 

hoje. Os pesquisadores Alípio Casali e Antônio Chizzotti, em seu artigo O paradigma 

curricular europeu das competências, publicado em 2012, reconstroem o percurso pelo qual a 

noção de competências na educação foi construída e consagrada, influenciando, inclusive, 

países como o Brasil, que não faz parte desses blocos, mas que, em 2018, regulamentou a sua 

Base Nacional Curricular Comum, inteiramente edificada em competências gerais e específicas 

(BRASIL, 2018). 

Ao mesmo tempo que educar por competências passou a significar educar para a 

inserção em um mundo globalizado, o termo foi se firmando como sinônimo de educar para o 

mundo do trabalho, devido ao grande desemprego estabelecido concomitantemente com o 

desenvolvimento de novas tecnologias. O Currículo por competências se pauta no ‘aprender 

fazendo” valorizando o fazer em detrimento do pensar, do refletir. Aprender fazendo é de fato 



 43 

uma maneira eficaz de aprendizagem e deve ser empregada, mas seu uso não deveria acontecer 

em prejuízo do pensar, do refletir, do fruir e da ética.  

Cada vez mais poderosa e influente, a tendência tecnoeconômica tende a 
reduzir a educação à aquisição de competências socioprofissionais, em 
detrimento das competências existenciais que uma regeneração da cultura 
existencial e a introdução de temas vitais no ensino podem promover” 
(MORIN; 2015c; p.27) 

 

No Brasil, ele foi consagrado na Base Nacional Comum Curricular, regulamentada em 

2018, que se apresenta de forma geral (competências gerais) e que em seu discurso propõe uma 

religação dos saberes e a contextualização da raça humana em escala planetária, mas que na 

prática, privilegia as ciências da natureza e a preparação para o mundo do trabalho em 

detrimento de uma educação mais humanista. Esse paradoxo é visivelmente perceptível na parte 

do documento destinado ao Ensino Médio. No capítulo seguinte, apresentam-se as 

circunstancias que levaram o Estado brasileiro a aderir ao currículo por competências. 
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3 PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS NA EDUCAÇÃO 

PÚBLICA 

Edgar Morin (2015a, 2015b, 2015c) elucida a importância de reforma do pensamento 

para a construção de uma sociedade planetária mais humanizada e igualitária. Essa reforma 

propõe a consideração de alguns princípios durante o ato de refletir, de raciocinar e de agir. 

Começa por uma apreciação sistêmica dos problemas que implicam no entendimento das partes 

em relação ao todo, das relações que se estabelecem entre as partes entre si e da compreensão 

do contexto global, ou, como o autor prefere, da organização do todo em relação às partes.   

Este capítulo propõe uma contextualização socio-histórica das condições estruturais  

que influenciam a adoção de parcerias público-privadas na Educação Brasileira, em geral,  e no 

Estado do Rio de Janeiro, em particular, o que possibilitou a implantação do Programa 

NXplorers em 17 Colégios de Ensino Médio do Estado,  no ano de 2018. 

3.1 Capitalismo global  e Educação por competências 

Além das condições geopolíticas estabelecidas após a queda do muro de Berlim, a 

globalização se beneficiou de um rápido desenvolvimento tecnológico,  possibilitando às  

empresas se estabelecerem no estrangeiro, implementando redes internacionais de produção, 

divididas em etapas, que se estabeleceram em diferentes países em função das condições de  

competitividade oferecidas. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) permitiram 

a circulação da informação e a transferência de recursos entre países em tempo real, o que criou 

um mercado planetário de capitais, onde a economia virtual opera em dissonância dos sistemas 

produtivos tradicionais. (CASALI; CHIZZOTTI, 2012, p. 14).  

Concomitantemente ao processo econômico de globalização, cresceu entre o 

empresariado a noção de que os Estados eram responsáveis pela crise econômica iniciada na 

década de 1970  com a Crise do Petróleo. O argumento era de que o estado de bem-estar social 

estava consumindo muito mais do que arrecadava e era necessário diminuir os gastos e, 

portanto, o tamanho da máquina administrativa.  

Neste cenário de mercado mundial desregulado e incerto, os países começaram a 

definir novas funções para o Estado e organizaram alianças em blocos regionais para que juntos 

pudessem assegurar alguns interesses particulares. De forma geral, os Estados passaram a agir 

de modo regulatório sobre as ações comerciais e para a preservação de uma identidade nacional, 
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além disso, os blocos estabeleceram normas comuns sobre questões primordiais como emprego, 

saúde, educação e segurança. “A educação, particularmente, como ingrediente do 

desenvolvimento e da competitividade, ingressou decisivamente nas agendas políticas comuns 

dos países membros dos blocos e uniões internacionais, para cumprir funções econômicas, 

sociais e políticas” (CASALI; CHIZZOTTI, 2012, p.14). 

No decorrer da segunda metade da  década de 1990, a Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE)  e a União Europeia (UE) deram início a uma série de 

iniciativas no sentido de estabelecer objetivos comuns à Educação de seus países membros. Em 

seu artigo O paradigma curricular europeu das competências (2012), Alípio Casali e Antônio 

Chizzotti demonstram como o termo competências foi se firmando na virada do século como 

referência para as discussões e estabelecimento de políticas públicas. 

O conceito currículo por competências emergiu dessas discussões e 
proposições e passou a ser tomado como um novo paradigma normativo para 
as políticas educacionais a serem desenvolvidas nos países membros da 
OCDE, sendo também progressivamente reconhecido como válido fora dela. 
(CASALI; CHIZZOTTI, 2012, p.15). 
 

Inicialmente utilizado para expressar uma ideia de currículo em oposição ao currículo 

tradicional, pautado por conteúdos fragmentados e incapaz de inserir seus cidadãos num mundo 

em mudança, o conceito de competência sugere uma mobilização de conhecimentos por parte 

dos indivíduos para agir e interagir na sociedade do conhecimento. Previa a integração 

compreensiva das aprendizagens para que o aluno tivesse condições de ampliar sua experiência 

pessoal e sua compreensão de mundo e, então, agir conscientemente (como a educação para a 

compreensão de Edgar Morin). Para a União Europeia: 

(as competências são) uma combinação de conhecimentos, aptidões e atitudes 
adequadas ao contexto. As competências essenciais são aquelas que são, 
necessárias a todas as pessoas para a realização e o desenvolvimento pessoais, 
para exercerem uma cidadania ativa, para a inclusão social e para o emprego 
(CASALI; CHIZZOTTI, 2012, p. 21).  
 

 Mas o seu significado foi se alterando ao longo das discussões e foi sendo apropriado 

pelo setor privado, ao ponto de o currículo por competências ser amplamente utilizado, 

atualmente, como um modelo de educação que possibilita a inserção dos sujeitos no mercado 

profissional como se este fosse o maior objetivo da vida humana.  

Não obstante a intencionalidade alegadamente ampla e supostamente crítica 
de tal projeto, o ideário e as práticas sistêmicas e pedagógicas efetivamente 
construídas pela OCDE e pela União Europeia na primeira década deste 
século, em torno do conceito de competências, ficaram em algum ponto do 
caminho crítico, todavia restritas a expedientes coadjuvantes de um projeto 
mormente econômico. (CASALI; CHIZZOTTI, 2012, p. 26) 
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O esforço da OCDE e da União Europeia em estabelecer parâmetros comuns para a 

Educação Básica que proporcionem aos jovens uma educação consistente alinhada com a era 

globalizada foi amplamente absorvido pelo Brasil. A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), regulamentada em 2017, é toda organizada em termos de competências, e em sua 

introdução justifica-se: 

Além disso, desde as décadas finais do século XX e ao longo deste início do 
século XX, o foco no desenvolvimento de competências tem orientado a 
maioria dos Estados e Municípios brasileiros e diferentes países na construção 
de seus currículos. É esse também o enfoque adotado nas avaliações 
internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que coordena o Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos (PISA) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO). (BRASIL, BNCC, 2018, p.13).  

 

Seja nos países da OCDE, da União Europeia ou do Brasil, ao aproximar-se mais das 

demandas do desenvolvimento econômico do mercado, tais projetos educacionais parecem 

ignorar um dos maiores problemas gerados pela Globalização: a desigualdade social.   

Em 2018, a riqueza global foi de USD 317 trilhões de dólares, uma média de USD 

63.100,00 por adultos,  estimados em 5 bilhões de pessoas. Mas a realidade é que mais da 

metade da população (63%) tinha baixo poder de compra e, consequentemente, de gerar renda 

com investimento financeiro. (CREDIT SUISCSE, 2018, p.3). No Brasil, a desigualdade se 

expressa mais fortemente. Em 2018, a renda dos brasileiros mais ricos foi 33,8 vezes maior que 

a média dos 50% mais pobres5. 

Vivemos em um momento de grande desigualdade social econômica, com um 

contingente de pessoas abaixo da linha da pobreza de 3,4 bilhões de pessoas, quase metade da 

população global. (WORLDBANK, 2018). O Setor privado aparece então como uma solução 

no sentido de abarcar áreas de atuação historicamente legadas aos Estados. 

Importantes estratégias da transferência de responsabilidades do Estado para o setor 

privado são as parcerias público-privadas. Os elementos trazidos a partir desta pesquisa, em 

dois Colégio Estaduais de Ensino Médio no Rio de Janeiro, evidenciam em ponto miniatural as 

tendências de descomprometimento do Estado com a educação formal e a apropriação dos 

valores empresariais das finalidades da educação. 

 
5 REDE GLOBO DE TELEVISÃO. Desigualdade aumentou no Brasil em 2018, aponta IBGE. Jornal Nacional. 
Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/10/16/desigualdade-aumentou-no-brasil-em-
2018-aponta-ibge.ghtml. Acesso em: 20 maio 2020. 
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3.2 Parcerias público-privadas no Brasil 

A Constituição Cidadã de 1988 (BRASIL, 1988) reflete em seu texto algumas 

reinvindicações da sociedade civil que vinham se fortalecendo desde o final da ditadura no 

Brasil, assim como demandas neoliberalistas que surgiram após a crise do capitalismo mundial 

dos anos 1970. Ao observamos seus artigos, podemos verificar:  a. a abertura para a 

coexistência de instituições públicas e privadas (art. 206); b. a obrigatoriedade da 

universalização do acesso (art. 208); c. o anseio pela qualidade da educação (art. 206) e, em 

decorrência deste, a importância de conceitos de avaliação (art. 209) (BRASIL, 1988). 

Esses fatores favoreceram a maior participação do mercado na educação pública. 

Adicione-se a isso o fato de que o Brasil, na esteira da crise mundial do capitalismo, vivia uma 

pressão de seguimentos da sociedade para enxugar os gastos públicos, principalmente os 

investimentos sociais que são vistos, pelo movimento neoliberal, como responsáveis pela 

falência dos Estados Nacionais (PERONI, 2008, 2015).  

Em meados dos anos 1980, do ponto de vista estatal, as fontes de receita, destinadas à 

educação, determinadas pela constituição (BRASIL, 1988) não se mostraram suficientes para 

colocar todos esses objetivos em prática (CURY, 2008; PERRONI, 2008, 2015; PIRES 2015; 

SOUSA; TRIPODI 2018; BRASIL, 1995). Desta forma, no período do primeiro mandato do 

presidente social-democrata Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 1995 a 1998, começou a 

ser implementada a Reforma do Estado inspirada no Neoliberalismo a na Terceira Via.  

Vista como uma saída para resgatar os países de suas dívidas e desonerá-los de 

despesas, a Reforma do Estado estabelece a passagem da responsabilidade de execução de 

políticas públicas para a regulação das mesmas. Essa solução foi materializada no Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho de Estado, divulgado em 1995: 

Deste modo o Estado reduz seu papel de executor ou prestador direto de 
serviços, mantendo-se, entretanto, no papel de regulador e provedor ou 
promotor destes, principalmente dos serviços sociais como educação e saúde, 
que são essenciais para o desenvolvimento, na medida em que envolvem 
investimento em capital humano; para a democracia, na medida em que 
promovem cidadãos; e para uma distribuição de renda mais justa, que o 
mercado é incapaz de garantir, dada a oferta muito superior à demanda de 
mão-de-obra não-especializada. Como promotor desses serviços o Estado 
continuará a subsidiá-los, buscando, ao mesmo tempo, o controle social direto 
e a participação da sociedade. (BRASIL, 1995, p. 18). 

 

Os mecanismos que possibilitam essa transferência de investimentos para o mercado 

são a privatização, entendida como a venda de parte ou totalidade de uma empresa pública para 

o setor privado,  a terceirização, que consiste, neste caso, na contratação pelo governo de 
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empresas privadas para realizarem serviços até então desempenhados por funcionários/empresa 

públicas  e a publicização, entendida como  a transferência de atividades e/ou serviços para 

organizações públicas não estatais como Organizações Sociais (O.S.) e Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), legalizadas respectivamente pelas leis 9.637/98 

e 9.790/99 (CURY, 2008). O espírito reformista continuou no segundo mandato de FHC. 

No que tange à Educação, os princípios administrativos preconizados na reforma 

foram concretizados na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (BRASIL, 1996) e no Plano Nacional 

de Educação (PNE), (BRASIL, 2014). Foram colocados em prática pelas gestões presidenciais  

subsequentes, mesmo que em diferentes modalidades e, até mesmo, conflitando com outras 

medidas na área de cunho mais centralizador.  

Essa tendência privatista não se restringiu ao estado brasileiro, é uma corrente 

globalizada. Inúmeros países vêm realizando reformas que valorizam a iniciativa privada, 

independente de seus governos demostrarem tendência mais conservadora ou progressista: 

As razões que os têm motivado a se inserir nesse movimento e os caminhos 
por eles trilhados são formulados de modo diverso; no entanto, nos últimos 30 
anos, assiste-se, de maneira crescente, a medidas privatizantes, sobretudo 
aquelas relativas à expansão de iniciativas de publicização dos serviços 
públicos, implantadas tanto por governos considerados conservadores quanto 
por aqueles de orientação mais progressista. (SOUSA; TRIPODI, 2018, p. 
230). 
 

No caso dos governos petistas (2002 a 2014), essa disposição privatista foi corroborada 

com a criação de programas e leis 6  que coexistiram com iniciativas de fortalecimento da 

educação em instituições públicas e de universalização do acesso (PIRES, 2015; PERRONI, 

2015; OLIVEIRA, 2009). Como exemplo dessa política econômica ambígua podemos citar, 

nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (LULA), de um lado,  o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 7 

(FUNDEB), que regulamenta a receita mínima para o financiamento da educação básica, e do 

outro lado,  a Lei nº 11.079/2004 (BRASIL, 2004),  que trata da contratação das parcerias 

público-privadas mediante a qual uma empresa privada assume os riscos inerentes à construção, 

à operação e à manutenção de uma determinada obra de interesse do Estado, sendo por ele 

remunerado periodicamente, de acordo com o seu desempenho no período; já no segundo 

mandato, o Programa Universidade para Todos (ProUni) de  2005 – que disponibiliza bolsas de 

 
6 O governo Lula formulou e promulgou a Lei de Parceria Público-Privadas n° 11.079 /04 que foi alterada por 
Dilma Rousseff pela lei 12.766/2012. 
7  Instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, e regulamentado pela Medida 
Provisória nº 339, de 28 de dezembro do mesmo ano, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e pelos 
Decretos nº 6.253 e 6.278, de 13 e 29 de novembro de 2007, respectivamente. 
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estudo em instituição de ensino superior privada aos alunos que comprovarem baixa-renda 

familiar - e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)8, criado em 2007, como 

indicador de qualidade na educação.  

Observamos no Brasil um misto de ampliação de direitos, principalmente na 
oferta educacional; no entanto, em um processo de correlação de forças 
políticas e econômicas, o setor privado pressiona para assumir a direção das 
políticas educacionais que considera mais adequadas, instrumentais a este 
período particular do capitalismo. (PIRES, 2015, p. 29). 
 

Já no governo de Dilma Rousseff (iniciado em 2011 e encerrado em 2016 devido a um 

impeachment), uma mostra significativa da aproximação das esferas privada e pública na 

educação foi a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), por meio da Lei n. 12.513 de 2011 (BRASIL, 2011) . O objetivo da iniciativa, 

conforme o site oficial, é “ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de 

programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira” (BRASIL, 2016). O público 

alvo prioritário é o alunado de ensino médio de escolas públicas. Um dos objetivos específicos 

do Pronatec é a expansão do acesso gratuito de alunos  a instituições públicas e privadas.  

O curto governo de Michel Temer (2016-2018), de matriz explicitamente neoliberal, 

facilitou a entrada do setor privado na educação pública por meio da diminuição do 

investimento público em áreas sociais como educação e saúde, por meio da Emenda 

Constitucional n. 95, também conhecida como a ‘PEC do teto dos gastos públicos’. Com a 

diminuição do orçamento para a área, é possível vislumbrar uma maior aproximação das redes 

públicas de ensino de soluções educacionais oriundas do terceiro setor e até mesmo ações 

provenientes de empresas privadas por meio de seus departamentos de responsabilidade social, 

que geralmente são custeadas por meio de isenção fiscal ou doação de particulares. 

Como exposto até aqui, as formas pelas quais as parceiras público-privadas se 

estabelecem são abundantes e avalizadas progressivamente pelos governos brasileiros, desde o 

tempo do Império, por meio das Constituições Federais e legislação subsequentes, e foram 

largamente incentivadas a partir do governo de FHC. Podem ser subsídios, incentivos fiscais, 

financiamentos, bolsas, convênios para execução de projetos com OS ou OSCIP, compra de 

material didático, entre outros.  

 
 

 
8 IDEB –Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – trata-se de um indicador de qualidade educacional que 
combina informações de desempenho dos alunos na Prova Brasil com informações sobre o rendimento escolar, 
medido pelos índices de aprovação obtidos através do censo escolar. 
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A sistematização de algumas iniciativas em curso no Brasil, no âmbito do 
processo de privatização, aponta para uma tendência de intensificação de usos 
de ferramentas gerenciais, mas também para a expansão da oferta educacional 
por atores privados em diferentes formatos jurídico-legais, agora cobrindo 
estratos escolares considerados obrigatórios. (SOUSA; TRIPODI, 2018, p. 
251). 
 

Neste trabalho, discute-se uma parceria estabelecida entre a SEEDUC/RJ  e a Shell 

para a implantação de projeto NXplorers em 17 colégios estaduais de Ensino Médio no Rio de 

Janeiro, durante o ano de 2018. 

3.3 Educação Básica e Ensino Médio 

O Ensino Médio só passou a fazer parte da Educação Básica em 1996, com a LDB 

9.394/96 (BRASIL, 1996). Desde então, a  educação básica é composta por Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, sendo que este último refere-se a etapa educacional 

voltada para jovens de 15 a 17 anos que cumpriram o ensino fundamental e é composto em 

geral por três séries (anos letivos).  

Seguindo a tendência de ampliação de vagas e universalização do ensino disposto na 

Carta Magna de 1988, as matrículas no EM tiveram um crescimento significativo entre 1991 e 

2004 e, a partir de então, entraram em declínio leve e progressivo. Em 1991, foram realizadas 

3.7 milhões de matrículas, esse número foi crescendo gradualmente até atingir 9,1 milhões em 

2004 (MESQUITA; LELIS, 2015, p. 821). Nos três anos seguintes, ocorreu um leve declínio 

e, desde 2007 até 2018, tem variado em torno de 8,3 e 8,5 milhões de alunos matriculados 

anualmente.  

Desde o fortalecimento do capitalismo industrial brasileiro há muita discussão sobre 

as funções do Ensino Médio, por um lado os que defendem uma educação mais holística que 

objetiva uma formação integral, de caráter universalizante que lance as bases para o ingresso 

dos jovens em Instituições de Ensino Superior (IES) e, por outro, os que almejam uma educação 

profissionalizante que possibilite aos jovens o ingresso imediato e qualificado ao mundo do 

trabalho. Entre esses dois extremos há inúmeras posições e composições de ideias, porém 

parece que a tendência profissionalizante está ganhando força por meio das políticas públicas. 

Essa percepção pode ser corroborada por uma vista rápida sobre as normas e regulações a 

respeito do assunto desde a Constituição de 1988: 
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 A LDB no 9.394/96 na qual predomina o caráter formativo e de preparação para a vida;  

 O Decreto no 5.154/04 cujo eixo norteador é o trabalho e propõe a integração do EM 

com a formação profissional;  

 O Pronatec de 2011, que consolida uma política de financiamento de bolsas em 

instituições privadas de nível técnico-profissional; 

 O Programa do Ensino Médio Inovador, que disponibiliza recursos para a inserção de 

atividades voltadas tanto para o mundo do trabalho quanto para a formação integral que 

promovam o protagonismo juvenil e da valorização da cultura jovem;  

 As DCNEM/2012, baseadas na integração de diferentes áreas do conhecimento e 

inovação;  

 As avaliações em larga escala como Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Prova 

Brasil, que pretendem diagnosticar a aprendizagem dos alunos; 

 O PNE, regulamentado na Lei n° 13.005/2014, que tem como uma das metas triplicar 

o número de matrículas da EPT de nível médio; 

 A reforma Ensino Médio, Lei n° 13.415/2017 que apresenta como um dos cinco 

itinerários formativos a formação técnica e profissional;  

O documento oficial mais atual que versa sobre essa etapa do Ensino é a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio que, após amplas discussões e reinvindicações, 

foi aprovada em 04 de dezembro de 2018. A BNCC mantém em seu texto o caráter propedêutico 

das DCNEMs ao mesmo tempo que incentiva a formação técnica e profissional, por meio de 

um itinerário formativo, possibilitando a diminuição de carga horária de disciplinas de Ciências 

Humanas. É um documento ambíguo, pautado pelas competências que procura acomodar as 

forças concorrentes encontradas na sociedade, tendo, nos últimos anos, tido uma interpretação 

e encaminhamentos nas redes estaduais de educação mais alinhados às demandas do 

desenvolvimento econômico do que do desenvolvimento humano. 

A etapa do ensino médio deveria ser a da junção dos conhecimentos, da 
fecundação da cultura geral, do reencontro entre a cultura das humanidades e 
a cultura científica, da fecundação recíproca do espírito científico e do espírito 
filosófico: o tempo da reflexividade sobre a ciência, sobre a sua situação no 
mundo contemporâneo. A literatura desempenharia aí um papel proeminente, 
pois ela é uma escola de vida. É na literatura que aprendemos a nos conhecer, 
a nos reconhecer, a reconhecer nossas paixões. É nos romances que vemos os 
seres humanos em sua subjetividade e complexidade (MORIN, 2015c, p.124). 
 

Ao contrário do sugerido por Edgar Morin, vemos o Ensino Técnico e a preparação 

para o mundo do trabalho sendo priorizados no país, numa tentativa de incluir os jovens 
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precocemente no mercado de trabalho produtivo com a justificativa de acelerar o 

desenvolvimento econômico. 

No Brasil, no ano de 2018, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(PNAD) contínua9, tínhamos mais de 8,5 milhões de estudantes matriculados no EM regular, 

sendo que destes, 87,4% pertencem ao sistema público de educação. Já no Rio de Janeiro eram 

643 mil no EM regular, sendo que 77,1% em escolas públicas. Tanto na União quanto na 

unidade federativa há um descompasso entre o número de estudantes matriculados no EM e a 

taxa de adequação à faixa etária. Enquanto no Brasil temos 88,2% dos jovens de 15 a 17 anos 

matriculados, apenas 69,3 deles estão no EM. No Rio de Janeiro, a porcentagem de 

matriculados na mesma faixa etária é maior, 91,6%; por outro lado, a adequação ao ano é 

menor: 67,7% o que demonstra uma porcentagem maior de estudantes atrasados. 

 

a) Condição política, econômica e social do Rio de Janeiro  

O estado viveu um aparente momento de desenvolvimento entre no início do século 

XXI,  devido à descoberta do pré-sal e  aos investimentos realizados para  a realização da Copa 

do Mundo de 2014 e também dos jogos olímpicos de 2016 (SILVA, 2017, p. 8). Passados os 

eventos, os investimentos declinaram, provocando uma baixa nas receitas, enquanto as despesas 

permaneceram altas e, em 2017,o Rio de Janeiro aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal 

(BRASIL, 2017). 

No campo político, a situação não encontrava-se melhor, todos os governadores que 

comandaram o Estado no período entre 1999  e 2018 foram presos por conta de envolvimento 

em casos de corrupção ou fralde eleitoral, o último deles, Luiz Fernando Pezão foi encarcerado 

em 2018, ainda em exercício do cargo (REVISTA VEJA, 2018).  

O último Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) registrado foi de 0,761, em 2010, 

colocando o Rio de Janeiro em 4° lugar entre os estados brasileiros (IBGE, 2020). Mas essa  

posição não reflete a maioria da população, em termos de desigualdade social, em 2018, o  

Estado contava com 652 mil pessoas vivendo em extrema pobreza (menos de R$ 150,00 por 

mês), e chegou a ostentar o título de maior índice de desemprego nacional, subindo de 6,3%, 

em 2014, para 15%, em 2018 (GLOBO, 2019). Em referência ao cenário educacional o Rio de 

Janeiro ficou em 16° lugar no ranking nacional do IDEB, com o índice para os anos finais do 

EF de 4,2. (INEP, 2017)  

 

 
9 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-
continua.html?edicao=24772&t=resultados. Acesso em: 20 maio 2020. 
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3.4 PPPs no Ensino Médio no Rio de Janeiro  

A história de interesse dos atores do Estado de se comporem com a iniciativa privada 

não começa de hoje. Tal namoro cheio de idas e vindas, dedicações proclamadas e realizações 

breves, com resultados mal avaliados, também são de longa data. Seus anúncios são 

espetaculares e seus resultados pífios se analisados à luz do que se transforma em políticas 

públicas exequíveis.   

No Estado do Rio de Janeiro, as parcerias público-privadas em educação, das quais 

tratamos aqui,  foram viabilizadas por meio da Lei n. 5068, de 10 de julho de 2007, que institui 

o Programa Estadual de Parcerias Público-privadas10 (PROPAR) da SEEDUC/RJ.  Na educação 

secundária, elas estão eminentemente atreladas ao ensino de tempo integral e são 

regulamentadas pela Resolução nº 4842 de 03 de dezembro de 2012, que estabelece as diretrizes 

para a implementação das Matrizes Curriculares para Educação Básica nas Unidades Escolares 

de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Ensino Médio Experimental. Em 2018, 

A SEEDUC/RJ tinha convênios ou termos de cooperação técnica em 98 escolas, os parceiros 

privados eram Instituto Oi Futuro, Instituto Grupo Pão de Açúcar, Lojas Americanas, Lafarge, 

Senac-RJ, Senai-RJ, Sebrae-RJ, Peugeot Citroen e Fundação de Estudos do Mar (Femar)11. 

Nas escolas públicas, as PPPs podem ser observadas atualmente em duas grandes 

ações, o programa Dupla Escola 12  e a Proposta Educação Integral para o Ensino Médio 

promovida pelo Instituto Ayrton Senna (IAS)13. 

3.5 NXplorers: um Programa para estudantes de Ensino Médio 

A Royal Dutch Shell PLS, comumente conhecida como Shell, é uma empresa de 

petróleo e gás anglo-holandesa, sediada na Holanda e incorporada no Reino Unido. A empresa 

foi criada pela fusão da Royal Dutch Petroleum e a Shell Transport & Trading britânica, em 

 
10 Disponível em: https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/87910/lei-5068-07. Acesso em: 22 fev. 2020. 
11 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-09/no-rio-escolas-publicas-buscam-
parcerias-para-melhorar-ensino-medio. Acesso em: 22 fev. 2020. 
12 Criado em 2008, por meio de uma parceria entre a SEEDUC/RJ e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
do Estado do Rio de Janeiro (SDE/RJ), o Programa está inserido no contexto do Ensino Médio Integrado à 
Educação Profissional e visa estimular a formação de profissionais de acordo com a vocação de diferentes regiões 
do estado. 
13 Iniciada em 2013, com uma escola piloto, a proposta está presente atualmente em mais de 35 Colégios Estaduais 
do Rio de Janeiro e conta com o apoio da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro 
(Codin) e da empresa P&G, a partir da proposta do Instituto Ayrton Senna. 
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190314. Segundo a corretora de valores IFCMarkets15, é a segunda maior empresa do mundo em 

termos de receita, e uma das seis super companhias de petróleo e gás. No ano de 2019, a Shell 

foi indicada pela revista Forbes, como a nona maior empresa de capital aberto da terra 

(FORBES, 2019). Em 2018, a Shell distribuiu 15,7 bilhões de dólares em dividendos, segundo 

seu Relatório de sustentabilidade do ano (SHELL, 2018). 

Observando-se mais detalhadamente este documento, é possível constatar que no 

mesmo ano o total de investimento da empresa em ações de responsabilidade social foi de USD 

175 milhões de dólares, sendo que, destes, USD 62 milhões foram compulsórios, ou seja, 

devidos por lei, e  USD 113 milhões foram voluntários. Vale aqui destacar que o montante 

investido em Responsabilidade Social voluntária corresponde a 0,72% do valor distribuído aos 

seus acionistas. 

Do investimento voluntário, 16% (cerca de $ 28 milhões) foram direcionados para 

ações educacionais em mais de 20 países de baixa renda, segundo a classificação do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), entre eles, o Brasil. O foco dessas ações é em STEM (sigla em inglês que é composta 

pelas iniciais de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Segundo o relatório:  

Apoiamos ativamente a educação em ciências, tecnologia, engenharia e 
matemática (STEM). Nossa indústria precisa de pessoas talentosas com 
conhecimento e habilidades nessas áreas, e através dos nossos programas 
STEM, pretendemos inspirar gerações futuras. (SHELL, 2018, p. 70. 
Tradução livre). 
 

Não foi possível levantar a parcela deste valor que foi destinada às ações efetuadas no 

Brasil, mas sabe-se que no país há ao menos dois projetos na área: o Prêmio Shell de Iniciação 

Científica, divulgado no site brasileiro da companhia (SHELL, 2020), e o Programa NXplorers, 

ao qual este estudo se endereça.  

 
14 Disponível em: https://www.shell.com.br/sobre-a-shell/quem-somos.html. Acesso em: 05 jan. 2020.  
15 Disponível em https://www.ifcmarkets.com.br/market-data/stocks-prices/rdsa. Acesso em: 5 jan. 2020. 
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4 CONFLUÊNCIA DE CURRÍCULOS 

Para atingir o objetivo de analisar, a partir de uma abordagem sistêmica, o processo de 

integração de uma proposta educacional oriunda do setor privado, à educação pública, decidiu-

se fazer uma análise processual do currículo, que é um termo amplo que comporta diversas 

interpretações e sentidos que lhe são atribuídos ao longo do tempo por inúmeros autores de 

diferentes tendências. Representa um território onde atuam forças sociais, políticas e culturais 

antagônicas. Por meio dele busca-se estabelecer um plano de conteúdos e práticas educacionais 

que representam um grupo de indivíduos ou instituições. Currículo é um campo de conflito e, 

portanto, seu significado deve ser explicitado, quando se pretende ter uma discussão franca 

sobre educação. Neste estudo, recorre-se à interpretação de José Gimeno Sacristán, em sua obra 

O currículo, uma reflexão sobre a prática, de 1988, cuja edição de 2017 serve de base para este 

estudo,  na qual observa-se o currículo como  o produto de um sistema curricular composto por 

diversos agentes (indivíduos ou instituições) que interagem entre si de maneiras variadas, no 

qual incidem pressões de diferentes grupos sociais e que permeiam outras dimensões da vida 

coletiva, como política, cultura, economia etc.  

Uma primeira consequência destas apreciações é a necessidade de qualificar 
o campo curricular como objeto de estudo, distinguindo suas dimensões 
epistemológicas, suas coordenadas técnicas, a implicação do professorado, as 
vias pelas quais se transmitem e modelam as influências dentro do sistema 
curricular e seus determinantes políticos. Se não entendemos esse caráter 
processual, condicionado desde múltiplos ângulos podemos cair numa visão 
estática e a-histórica do currículo. (SACRISTÁN,  2017, p.101). 

 

Exatamente por ser um sistema, é possível verificar a existência de uma transformação 

do currículo que se inicia a partir da divulgação de seu texto e se conclui na avaliação de 

aprendizagem dos alunos e do processo como um todo. Em cada etapa na cadeia de distribuição 

pela qual o currículo percorre, ele pode ser alterado segundo agentes objetivos (burocratas da 

educação, editoras, instâncias administrativas etc.) e/ou subjetivos (interpretação pessoal de 

cada agente que lida com ele).   

Esse processo de transformação é o que José Gimeno Sacristán (2013; 2017) apresenta 

como concepção processual do currículo e  compõe-se de seis etapas, exemplificadas a seguir 

de maneira muito esquemática:  

- O currículo prescrito. A orientação dos aspectos que referenciam a educação: podem 

ser conteúdos, habilidades & competências, áreas de conhecimentos, quantidade de tempo 

dedicado aos diferentes conteúdos, sistema de avaliação e aprovação ou retenção, metodologias 
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a serem empregadas. Acabam por servir de parâmetros para a elaboração de materiais, 

avaliações, projeto político pedagógico. 

- O currículo apresentado aos professores. São os meios pelos quais o currículo oficial 

é transmitido, traduzido aos professores, como guias e materiais. Para o autor, sua maior 

representação são os livros-texto (material didático apostilado). 

- O currículo modelado pelos professores. É o planejamento dos professores. A 

confluência  do que eles apreendem dos documentos oficias e, a partir de seus conhecimentos, 

experiências e crenças, criam para ser desenvolvido em sala de aula. A modelagem pode 

acontecer no âmbito coletivo de uma escola ou rede de ensino e também na esfera pessoal de 

cada docente. 

- O currículo na ação. É a concretização do planejamento dos professores em atividades 

propostas aos estudantes tanto em sala como em casa. “É o elemento no qual o currículo se 

transforma em método”. É a prática docente para a aprendizagem dos estudantes. 

- O currículo realizado. São os diferentes efeitos que são produzidos nos alunos de 

ordem cognitiva, moral, afetiva, social etc. Alguns poderão ser avaliados e valorizados, outros 

não serão notados, seja por serem pouco importantes ao sistema de ensino ou por não se 

mostrarem a curto prazo ou passíveis de avaliação. O currículo realizado incide também sobre 

os docentes moldando aspectos como sua socialização, projeções etc. Para efeito desta pesquisa, 

o currículo realizado será desconsiderado, pois o que dele está em evidência poderá ser 

analisado na última etapa; 

- O currículo avaliado. São os resultados de aprendizagem medidos e apresentados. 

Numa relação circular a avaliação é produto e produtora do currículo tendo em vista que as 

grandes avaliações nacionais e os seus resultados nas diferentes redes acabam por pautar quais 

os aspectos do currículo oficial devem ser valorizados. 

Cada uma das etapas apresentadas é produto de condicionantes externas e internas ao 

ambiente educacional e é influenciada de formas distintas pelas forças políticas, econômicas, 

sociais, culturais e administrativas do objeto de estudo em questão. 

Esta pesquisa  determina como currículo o Currículo mínimo da SEEDUC/RJ, 

divulgado em 2012, e praticado até 2019,  assim como o currículo de educação da empresa 

Shell, expresso nos documentos oficiais do Programa NXplorers, da empresa, para as suas 

ações educacionais, pois: 
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Trata-se, pois, de um campo de atividades para múltiplos agentes, com 
competências divididas em proporções diversas, que agem através de 
mecanismos peculiares em cada caso. Sobre o currículo incidem as decisões 
sobre os mínimos a que se deve ater a política da administração num dado 
momento, os sistemas de exames de controles para passar para níveis 
superiores de educação, assessores e técnicos diversos, a estrutura de saber de 
acordo com os grupos de especialistas dominantes num dado momento, 
elaboradores de materiais os seus fabricantes, editores de guias e de livros-
texto, equipes de professores organizados etc. (SACRISTÁN, 2017, p. 99).  

A partir do momento que o NXplorers é aceito pela equipe técnica da SEEDUC/RJ, 

ele passa a fazer parte do currículo oficial do Estado para as escolas que aderem ao Programa.  

Embora apresente vários pontos de contato com o conteúdo programático vigente no Rio de 

Janeiro, ele não deixa de carregar consigo uma agenda educacional oriunda de uma 

multinacional, um currículo oculto16  nas palavras de Apple: 

 Uma economia corporativa requer a produção de altos níveis de conhecimento 
técnico para manter o aparato econômico funcionando de maneira eficaz e 
para  tornar-se mais sofisticada na maximização de oportunidades de expansão 
econômica, dentro de certos limites, pois o que de fato requer não é a 
distribuição ampla desse conhecimento de alto status para a população em 
geral. É preciso maximizar sua produção. Enquanto a forma  de conhecimento 
for contínua e eficientemente produzida, a própria escola, pelo menos nesse 
aspecto maior de seu funcionamento, será eficiente. (APPLE, 2006, p.72) 

    

Partindo-se desta perspectiva, chega-se ao primeiro objetivo específico: descrever, a 

partir da concepção processual do Currículo de Sacristán, o currículo oficial da SEEDUC/RJ e 

do Programa NXplorers e suas respectivas formas de apresentação aos docentes, buscando 

estabelecer pontos de convergência e de divergência entre as duas propostas. De forma 

resumida e esquemática, apresenta-se a Figura  1 com o objetivo de aproximar o leitor do que 

será desenvolvido nas páginas adiante.  

A Figura apresenta a objetivação do currículo no processo de seu desenvolvimento, 

apresentado por José Gimeno Sacristán, na obra supracitada,  adaptada para o objeto de estudo 

desta pesquisa, qual seja, o Programa NXplorers, e  relacionando-o à proposta educacional da 

SEEDUC/RJ. 

 

 

 

 

 
16 Conceito ligado à sociologia do currículo, que discute as tradições e costumes que permeiam a cultura escolar e 
não estão prescritos nos documentos oficiais dos sistemas de ensino e das escolas, são normas tácitas.  
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Figura 1: A objetivação do currículo no processo de seu desenvolvimento considerando a 
implantação do Programa NXplorers em escolas estaduais do Rio de Janeiro em 2018. 

 
Fonte: adaptado  de Sacristán (2017, p.103). 

 

Levando-se em conta o fato de todas as escolas da rede estadual do Rio de Janeiro 

estarem sujeitas ao currículo mínimo, introduzido em 2012, a ênfase desta analogia será alocada 

no Programa  NXplorers, uma vez que ele representa uma agenda distinta ao que a escola e 

professores já estão  habituados. O programa de educação governamental será citado como 

contexto e aparecerá mais significativamente quando oportuno para a demonstração da 

integração curricular dos dois projetos, na figura, em negrito, aparecem os itens que serão 

analisados com mais profundidade.  

Isso posto, a correlação percorrerá as seguintes fases: 

 Os currículos prescritos, que informam as bases epistemológicas e sociais em que cada 

proposta foi criada; 

 Os currículos apresentados aos professores: No NXplorers, representado pelo material 

do Programa disponibilizado aos professores, enquanto para a  SEEDUC/RJ é 

representado pelos livros-texto ofertados pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). 

 O currículo modelado pelos professores, que apresenta com mais profundidade como 

os professores incorporam as duas propostas,  explicitando alguns dos fatores exteriores  
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e interiores à escola que fomentaram as escolhas dos sujeitos desta pesquisa. Busca-se 

atender ao segundo objetivo específico desta pesquisa e Identificar os fatores que 

influenciam o planejamento docente para a efetiva  integração da proposta privada na 

educação pública; 

 O currículo em ação, que demonstra as práticas que foram efetivadas junto aos alunos. 

Esta fase contempla o terceiro objetivo específico, ou seja,  Analisar as atividades 

realizadas pelos professores com seus alunos no âmbito do Programa NXplorers e a 

aderência de tais atividades ao Currículo Mínimo da SEEDUC/RJ.  

 O currículo avaliado, que apresenta os produtos realizados pelos alunos, atendendo ao 

quarto objetivo específico que é destacar, na produção discente, as atividades realizadas 

para cumprir a proposta do Programa de desenvolver uma solução para um problema 

de sustentabilidade relativo à comunidade escolar à luz  da correlação entre o currículo 

do Programa NXplorers e o currículo mínimo da SEEDUC/RJ.   

Optou-se por não analisar o currículo realizado, pois este, segundo José Gimeno 

Sacristán, seria formado por efeitos complexos mensuráveis, mas também ocultos. Efeitos 

objetivos, mas também subjetivos que incidem sobre os professores e alunos, tais como, 

cognitivos, afetivos, sociais, morais etc.  

São efeitos, aos quais, algumas vezes se presta atenção porque são 
considerados “rendimentos” valiosos e proeminentes do sistema ou dos 
métodos pedagógicos. Mas, a seu lado, se dão muitos outros efeitos que, por 
falta de sensibilidade em relação a eles e por dificuldade para apreciá-los (pois 
muitos deles, além de complexos e indefinidos, são efeitos a médio e longo 
prazo), ficarão como efeitos ocultos do ensino. (SACRISTÁN, 2017, p.104). 
 

Os fatores identificáveis serão relacionados na análise do currículo avaliado, enquanto 

os  não identificáveis permanecerão ocultos por sua natureza. 

4.1 Currículo Prescrito 

Entendido como a proposta educacional teórica, o currículo prescrito ou oficial refere-

se às prescrições do Estado ou instituições que devem ser seguidas nas demais instâncias 

administrativas, secretarias estaduais, municipais, diretorias de ensinos e escolas. Nele estão 

expressas explicitamente ou implicitamente as diferentes vertentes político-sociais da 

coletividade brasileira.  

O atual currículo prescrito brasileiro, a BNCC, é fruto da LDB de 1996, das DCNEM 

e dos PCNEM e, no caso do Ensino Médio, da Reforma do EM de 2017, sendo regulamentado 
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em 2018. É a partir desses documentos que os sistemas de ensino se organizam, que são 

pensadas as formações de professores e que são produzidos os livro-textos por empresas 

particulares que pretendem atender aos sistemas públicos ou privados de educação17.  

Tais documentos versam sobre a carga mínima de horas que os alunos devem ter 

acesso anualmente, a distribuição destas a cada disciplina para cada ano da Educação Básica, 

ao longo do percurso escolar, e os objetivos de aprendizagem estabelecidos aos estudantes nos 

diversos níveis de sua formação. É um instrumento diretivo, mas que deixa espaços para 

adequações regionais, locais e individuais de cada unidade escolar e ou professor. Abre espaço 

inclusive para participação social, seja por meio da gestão democrática das escolas ou pela 

possibilidade de absorção de programas oriundos do setor privado. 

  Em 2018, ano desta pesquisa, a BNCC  e a reforma do Ensino Médio ainda não 

haviam sido implementadas, portanto foram considerados neste estudo apenas a LDB, as 

DCNEM e os PCNEM  e o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro de 2012. 

Neste estudo de caso, considera-se ainda como currículo oficial a proposta do 

Programa NXplorers, uma vez que ela se configura num projeto de uma empresa transnacional 

implementado em 12 países até 2018 (SHELL, 2018, p. 72) que representa uma visão de 

Educação da empresa. 

A seguir, veremos em linhas gerais o Currículo Mínimo de Ciências da Natureza e 

Suas Tecnologias em uso no Estado do Rio de Janeiro em 2018 e, de forma mais detalhada, o 

que doravante denomina-se o Currículo NXplorers. Os dois currículos prescritos em estudo. 

4.1.1 Currículo Mínimo da SEEDUC/RJ  

Referenciado nas DNCEM e nos PCNEM, PCN+, Orientações  Curriculares para o 

Ensino Médio (OCN) (BRASIL, MEC, 2006), nas matrizes do ENEM e do Programa 

Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA)(OCDE, 2020), no Guia de livros didáticos 

PNLD 2012 e em “vários artigos relacionados a reformas curriculares no Brasil e no mundo” 

(RIO DE JANEIRO, 2012, p. 3.) o currículo mínimo de Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias foi apresentado aos professores como sendo o essencial do trabalho a ser 

desenvolvido em cada escola, além disso, uma parte regionalizada deveria ser incluída para 

atender às características particulares dos municípios e escolas.  

 
17 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em vigor no mês de dezembro de 2017, não foi contemplada na 
integração dos currículos, uma vez que não estava em ação no período de realização da NXplorers em 2018. 
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Ele foi apresentado e dividido em 12 disciplinas, sendo que o de Matemática foi 

divulgado em 2011, juntamente com Língua Portuguesa/Literatura, História, Geografia, 

Filosofia e Sociologia; já Biologia, Química e Física foram apresentados em 2012,  

acompanhando as disciplinas de Língua Estrangeira, Educação Física e Arte, o que demonstra 

uma certa dificuldade da rede em absorver as diretrizes apontadas na LDB de 

Interdisciplinariedade e contextualização.  

Embora o próprio texto da SEEDUC/RJ cite a importância desses eixos, a conexão 

entre as disciplinas por ele apontada aparece de forma superficial, quando justifica a divisão de 

conteúdos entre as disciplinas: 

Este currículo (de química) foi costurado de forma que as habilidades da 
Física e da Biologia venham caminhar pari passu ou de forma complementar 
em algumas partes de seus trajetos. Nesse sentido, não será necessário, por 
exemplo, ensinar os princípios da radioatividade ou da termodinâmica para os 
alunos; eles já trarão isso da Física ou será complementado por ela. Ou a 
representação das ligações químicas de moléculas orgânicas, como a glicose, 
será mais fácil de ser absorvida, pois estará sendo discutida no metabolismo 
celular na Biologia, que também se relaciona à Termoquímica. Dessa forma, 
o conhecimento científico dá-se de forma integrada, proporcionando ao aluno 
uma visão mais ampla e coerente. (SEEDUC/RJ, 2012, p.3). 

 

O documento apresenta ainda uma tentativa de se aproximar do conceito de 

competências:  

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro elaborou o Currículo 
Mínimo da nossa rede de ensino. Este documento serve como referência a 
todas as nossas escolas, apresentando as competências e habilidades que 
devem estar nos planos de curso e nas aulas.(SEEDUC/RJ, 2013, p.2) 
 

Colocam-se competências e habilidades como sinônimos e subitens dentro de eixos de 

conhecimento. 

O que demostra que o discurso do currículo por competência já havia sido absorvido, 

ainda que tais competências aparecessem compartimentadas em habilidades dentro de cada 

conteúdo estabelecido.  O documento apresenta-se como uma lista de conteúdos a serem 

ensinados em cada disciplina ao mesmo tempo que busca denotar uma educação moderna e 

atualizada.  

O quadro a seguir demonstra os  conteúdos mínimos eleitos pelo Estado, à época. Para 

cada conteúdo listado ao SEEDUC, é oferecida uma lista de habilidades e competências a serem 

desenvolvidas, por exemplo, para o conteúdo de Biologia, 1° bimestre do 1° Ano do E.M, 

origem da vida, as competências são: 
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- Reconhecer a existência de diferentes explicações para a origem do universo, da Terra 

e da vida, bem como relacioná-las a concepções religiosas, mitológicas e científicas de épocas 

distintas. 

- Relacionar os processos referentes à origem da vida a conceitos da Biologia e de outras 

ciências, como a Química e a Física. 

- Reconhecer a célula como unidade morfofisiológica de todas as formas de vida. 
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Quadro 2: Eixos temáticos do Currículo Mínimo da SEEDUC/RJ vigente em 2018 
Série Bim. Biologia Química Física Matemática 

1ª  

1° Origem da vida 

Química, 
Tecnologia, 
Sociedade e 
Ambiente & 

Constituição da 
Matéria 

Cosmologia - 
Movimento 

Conjuntos & 
Estudo de 
funções 

2°  
Transmissão da 

Vida 

A linguagem da 
química - 

Construção do 
modelo atômico  
& Visão geral da 
Tabela Periódica 

Forças 

Função 
polinomial do 

1° grau & 
Razões 

trigonométricas 
no triângulo 

retângulo 

3°  
Evolução das 

espécies 

Tabela e 
Propriedades 
periódicas & 

Ligação química 

Relatividade 
restrita e geral 

Função 
polinomial do 

2º grau & 
Trigonometria 

na 
circunferência 

4°  
Diversidade 

dos Seres vivos 

Ligações Inter 
atômicas & 
Interações 

intermoleculares 

Impulso, 
momento linear 
e conservação 
do momento 

Função 
Exponencial & 
Trigonometria 

na 
circunferência 

2ª 

1°  
Transformações 

essenciais à 
vida 

Comportamento 
químico das 
substâncias: 

Ácidos e bases & 
Comportamento 

químico das 
substâncias: Sais 

e óxidos 

Máquinas 
térmicas 

Função 
Logarítmica & 
Introdução à 
Geometria 
Espacial 

2°  
Manutenção 
dos Sistemas 
multicelulares 

Representação e 
quantificação da 

matéria & 
Cálculos 

estequiométricos 

Termodinâmica 

Regularidades 
numéricas: 

sequências e 
Matemática 

Financeira & 
Geometria 
Espacial: 
Prismas e 
Cilindros 
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3°  
Manutenção 
dos Sistemas 
multicelulares 

Misturas 
multicomponentes 
& Termoquímica 

Usinas 
termelétricas e 
hidrelétricas: 

Energia térmica 
e mecânica 

Conservação e 
transformação 

de energia 

Matrizes e 
Determinantes 
& Geometria 

espacial: 
Pirâmides e 

Cones 

4°  
Doenças e 

Promoção da 
Saúde 

Termoquímica e 
espontaneidade de 
reações químicas 

& Cinética 

Energia nuclear   
Usinas nucleares  

Reações 
nucleares 

Sistemas 
Lineares & 
Geometria 
Espacial: 
Esferas 

3ª 

1°  
Humanidade e 

Ambiente 
Equilíbrio 
químico 

Motor e gerador 
elétrico &  

Tensão, corrente 
e resistência 

elétrica  
Associação de 
resistores  & 
Potência e 

consumo de 
energia elétrica 

Análise 
Combinatória e 

Introdução à 
probabilidade  

2°  Os Ecossitemas Eletroquímica 

Magnetismo/Ímã  
Magnetismo 

terrestre 
Fluxo / Indução 

Probabilidade 
& Estatística: 
medidas de 

centralidade e 
dispersão 

3°  Biotecnologia 
Química Orgânica 

– Grupos 
Funcionais 

Olho humano 
Espectro 

eletromagnético 
Ondas 

mecânicas 

Números 
Complexos & 

Geometria 
analítica 

4°  Biotecnologia 
Química Orgânica 
– Biomoléculas e 

Polímeros 

Fenômenos 
ondulatórios  

Natureza da luz 
Efeito 

fotoelétrico 

Polinômios e 
Equações 

Algébricas & 
Geometria 
analítica 

Fonte: Compilação de dados dos currículos Mínimos de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 
(SEEDUC/RJ, 2012). 

4.1.2 Programa NXplorers  

O Programa NXplorers foi criado em 2014 com o escopo de atender a uma demanda 

da empresa de extração de óleo e gás britânico-holandesa Royal Dutch Shell plc a fim de 

fomentar o interesse de jovens entre 14 e 19 anos para as áreas de STEM. O programa 

educacional visa introduzir “o pensamento criativo e crítico necessário para trazer mudanças 
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positivas ao mundo. E também fornece ferramentas e desenvolve habilidades nos jovens que 

pretendem atuar como agentes dessas mudanças" (SHELL, 2020, p. 1). 

Com a previsão de finitude dos combustíveis fósseis, ainda no século XXI, a empresa 

Shell percebeu a necessidade crescente de uma força de trabalho com alta capacidade técnica 

nas áreas de engenharia, ciências, tecnologia e matemática para realizar a importante mudança 

de posicionamento de empresa extratora de petróleo e gás para empresa produtora de energias 

alternativas. Uma das referências da empresa para a criação do Programa foi o relatório:  O 

futuro do trabalho, emprego, competências e estratégia de força de trabalho para a Quarta 

Revolução Industrial (WEF, 2016), publicado pelo Fórum Econômico Mundial, em janeiro de 

2016. No documento, as 10 competências mais requeridas dos profissionais em 2020 seriam:  

1. Resolução de problemas complexos; 

2. Pensamento crítico; 

3. Criatividade; 

4. Gerenciamento de pessoas; 

5. Coordenação conjunta; 

6. Inteligência emocional; 

7. Julgamento e tomada de decisão; 

8. Orientação de serviço; 

9. Negociação e 

10. Flexibilidade cognitiva. 

Pautada por essas competências, a  Shell encomendou  o desenvolvimento do 

Programa NXplorers para a Shapping Learning, empresa de origem inglesa que atua na área de 

educação, analisando, desenvolvendo e adaptando currículos e criando programas educacionais 

para empresas e organizações de educação. 

 

a) Referências para a concepção do programa 

Os educadores da Shapping Learning elencaram algumas referências para embasar o 

desenvolvimento do programa. Foram quatro instituições e três publicações que estão 

brevemente descritas abaixo. 

 

 

 

 



 66 

Waters Center for Systems Thinking 

Projeto da Fundação Waters, iniciado em 1989, o Waters Center for Systems Thinking 

atingiu status de organização social sem fins lucrativos em 2019. Desde 1989, a instituição 

norte-americana dedica-se a disseminar o pensamento sistêmico em atividades pedagógicas em 

escolas, centros de ensino e empresas dos Estados Unidos. Sua página na internet18 dispõe de 

inúmeras informações sobre a aplicação educativa de pensamento sistêmico e disponibiliza 

material para uso em sala de aula. Um dos materiais mais conhecidos da instituição são os 

cartões de ‘hábitos do pensamento’, usados para provocar os estudantes a analisar uma situação 

de diferentes maneiras. Os hábitos de pensamento da instituição foram adaptados para estruturar 

o Pensamento NX, que compõe o Programa NXplorers como será mostrado mais adiante. 

 

Stockholm Resilience Center 

Centro internacional de pesquisa em ciências da resiliência e sustentabilidade, que 

iniciou suas atividades em 2007. É uma iniciativa conjunta entre a Universidade de Estocolmo 

e o Instituto Beijer de Economia Ecológica da Royal Academy - Academia de Ciências da 

Suécia. O centro desenvolve pesquisas, realiza cursos de graduação, pós-graduação e cursos 

livres além de publicações e eventos na área de sustentabilidade e resiliência19. Para a ONG, a 

natureza e a sociedade são intrinsicamente ligadas no que denominou de sistemas sócio-

ecológicos: 

Acreditamos na importância de se reconectar à biosfera. Devemos parar de 
considerar a natureza como algo separado da sociedade, porque as pessoas e 
a natureza estão realmente entrelaçadas no que chamamos de sistemas 
socioecológicos. O desenvolvimento não pode mais ser feito sem uma maior 
compreensão do papel da natureza para nossa própria sobrevivência e bem-
estar. (SRC, 2020). 

 

As contribuições da instituição para o desenvolvimento do Programa NXplorers estão 

principalmente articuladas à noção de sistemas complexos adaptativos20, uma vez que suas 

pesquisas corroboram e levam em conta tais sistemas. 

 

 

 

 
18 Disponível em: https://waterscenterst.org/. Acesso em: nov. 2019. 
19 Disponível em: https://www.stockholmresilience.org/. Último acesso em: 19 nov. 2019. 
20 São empresas, o clima, sistemas imunológicos, a economia, ecossistemas, células individuais e cérebros. Nos 
sistemas adaptativos complexos as regras simples de causa e efeito não se aplicam, são complexas, imprevisíveis 
e em constante adaptação aos seus ambientes. 
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The James Hutton Institute 

Organização escocesa que desenvolve pesquisa para impulsionar o uso adequado do 

solo e dos recursos naturais. O Instituto conta com grupos de pesquisa nas áreas de biologia 

molecular, ciência da ecologia, ciência ambiental e bioquímica, ciência da informação e 

computação e economia, geografia e sociologia. Sua missão é: 

Conduzir uma ciência de excelência e desenvolver novas maneiras de trabalhar 
de forma transversal entre disciplinas, com negócios, regulação pública e 
sociedade, que guiam o pensamento contemporâneo e desafiam a sabedoria 
convencional, garantem confiança e proporcionam os melhores resultados para 
todos. (HUTTON, 2020) 

A contribuição da instituição está na explicação e técnicas de planejamento de cenário. 

 

Center for Theory of Change 

Organização sem fins lucrativos criada para promover e divulgar padrões de qualidade 

e melhores práticas para o desenvolvimento e implementação da Teoria da Mudança, com foco 

particular em seu uso e aplicação nas áreas de sustentabilidade, educação, desenvolvimento 

internacional e direitos humanos. É uma metodologia de planejamento de projetos que 

considera os resultados a serem obtidos a longo prazo, para pensar quais intervenções podem 

funcionar melhor para alcançar esses resultados, considerando as relações causais entre as ações 

traçadas ainda com o escopo de atingir esses resultados.  

Através dessa abordagem, o vínculo preciso entre as atividades e a consecução 
dos objetivos de longo prazo é mais bem compreendido. Isso leva a um melhor 
planejamento, pois as atividades estão ligadas a uma compreensão detalhada 
de como as mudanças realmente acontecem. Também leva a uma melhor 
avaliação, pois é possível medir o progresso em direção à consecução de metas 
de longo prazo que vão além da identificação dos resultados do programa. 
(CENTER FOR THEORY OF CHANGE, 2020). 

 

A Teoria da Mudança embasa uma das três fases do NXplorers, aquela que se dedica 

a dar subsídios aos professores para que estes ajudem os alunos no planejamento do projeto de 

intervenção sustentável que devem desenvolver.  

 

Publicações 

Além das instituições acima mencionadas, a Shaping Learning recorreu a três 

publicações recentes, todas deste milênio, na concepção do conteúdo do NXplorers.  

A primeira delas é Rápido e Devagar: duas formas de pensar, do prêmio Nobel de 

Economia Daniel Kanehman, psicólogo e teórico da economia comportamental. A obra se 

dedica a analisar como se dá o processo decisório nos indivíduos. O autor propõe, 
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metaforicamente, dois agentes de pensamento. O sistema 1, que se expressa na tomada de 

decisão rápida, é baseado na intuição especializada, ou seja, fruto de conhecimentos 

especializados adquiridos ao longo de nossa vida, ou na intuição heurística, entendida como um 

atalho mental calcado na memória, afetividade ou disponibilidade de informações que temos 

sobre determinado assunto. O outro agente, o Sistema 2, refere-se à tomada de decisão lenta, 

deliberada e baseada em análise de dados. Kanehman afirma que ambas as formas de pensar 

são válidas e devem ser usadas, mas que podem levar a erros de julgamento. O autor pretende 

explicitar como os processos decisórios se dão, para que indivíduos possam “aperfeiçoar a 

capacidade de identificar e compreender erros de julgamento e escolhas [...] propiciando uma 

linguagem mais rica e mais precisa para discuti-los” (KANEHMAM, 2011, p.11). No 

NXplorers, o pensar rápido e devagar está presente nas ferramentas de exploração dos 

problemas relacionados à sustentabilidade que os professores utilizam com os alunos.  

O segundo livro, How change happens 21, foi lançado em 2016, pelo professor de 

prática de desenvolvimento internacional da London School of Economics e consultor da 

OXFAM – instituição criada durante a segunda guerra mundial para aplacar a crescente fome 

dos cidadãos britânicos, e atualmente opera em mais de 20 países contra a desigualdade social 

-  da Grã-Bretanha, Duncan Green. Nessa obra, o autor defende que, para entender como as 

mudanças sociais acontecem, precisamos nos debruçar sobre a análise do poder e ter uma 

compreensão sistêmica do contexto. A análise de Green (2016), baseada em casos reais,  tenta 

situar as lutas pelo poder dentro de sistemas complexos que mudam continuamente de maneiras 

imprevisíveis, afetando e sendo afetadas por diversos fatores como legislação, negociações, 

campanhas, lobby e liderança. Ao final da obra, o autor evidencia caminhos a serem seguidos 

por aqueles que buscam realizar alguma mudança social (GREEN, 2016.). How Changes 

Happen aporta ao Programa a importância da comunicação entre os diferentes atores que podem 

ser agentes de uma mudança no sentido de terem um objetivo em comum.  

A última obra que sustenta o programa chama-se Visible learning and the science of 

how we learn22 de John Hattie e Gregory C.R. Yates, publicada em 2014 apresenta princípios 

e estratégias de aprendizagem. Os autores se baseiam em recentes pesquisas internacionais 

sobre o processo de aprendizagem e abordam temas como relacionamento professor e aluno, 

armazenagem do conhecimento, mitos e vieses sobre como as pessoas aprendem, impacto da 

carga cognitiva, pensar rápido e devagar, autocontrole, a importância da conversa em casa e na 

 
21 Como as mudanças acontecem (tradução livre da autora). 
22 Aprendizagem visual e a ciência de como aprendemos (tradução livre da autora). 
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escola e a teoria nativa e digital (HATTIE; YATES, 2014).  O NXplorers utiliza estratégias de 

pensamento visual para promover o aprendizado dos jovens, muitas delas inspiradas em Hattie 

e Yates.  

 

b) Organização do Programa 

O NXplorers oferece formação de professores, ambiente virtual e material paradidático 

para que escolas e centros de educação trabalhem projetos de sustentabilidade em busca de 

mudanças positivas para o seu entorno.  

Apoiado no nexo: energia, água e alimentos23 e em formato de projeto, o programa 

pressupõe a ação dos jovens em suas comunidades em conjunto com o comércio local e com a 

administração pública. Foi concebido para ser adaptado a diferentes realidades: pode 

transcorrer integrado ao currículo, como atividade extracurricular, em clube de ciências ou em 

formato de workshop de uma semana. Os componentes essenciais, os quais todas as instituições 

devem seguir, são: uma formação consistente do professor que atuará com os jovens, a 

formação de grupos de trabalho de pelo menos seis jovens, a conclusão das 3 fases propostas 

no Programa e o uso de algumas das ferramentas visuais desenvolvidas especialmente para o 

programa. 

 Um esforço do Programa é qualificar a atitude reflexiva dos jovens, nesse 

sentido a iniciativa apresenta o Pensamento NX: 

Trata-se de uma proposta de raciocínio calcada em diferentes formas de considerar 

uma mesma questão, ou, como propaga o Waters Center for Systems Thinking: diferentes 

hábitos de pensamento.  

A promoção de pensamentos tanto analíticos quanto criativos sustenta todos 
os aspectos do Pensamento NX. Assim, somos encorajados a analisar um 
problema não só pela superfície, mas sim como um todo, de modo a 
conseguirmos observar alguns fatores inter-relacionados que podem estar 
causando esse problema.  Também somos incentivados a pensar nos futuros: os 
futuros prováveis, os possíveis e os preferidos, e refletir sobre o que faríamos 
para promover mudanças positivas (SHELL, 2020, grifo nosso). 

O Pensamento NX é utilizado para ajudar aos jovens a mobilizar esses enfoques 

quando refletem sobre um único tema e foi sistematizado e classificado visando facilitar a sua 

compreensão e uso. Todas as definições e citações a respeito dos hábitos do pensamento a 

 
23 Nexo: alimentos, água e energia: Relação entre esses três recursos essenciais à vida humana atual, do ponto de 
vista da escassez e sustentabilidade, a produção de uma delas pode levar à escassez das demais, sendo necessário 
trabalhar em busca de um equilíbrio entre os três. 
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seguir foram retiradas do documento sobre o assunto disponível na área restrita do Programa 

(SHELL, 2020).  

Pensar sobre o QUADRO-GERAL: significa exercitar uma visão ampla do contexto 

que engloba o problema em questão. Para vermos o quadro geral, precisamos entender o 

contexto de um problema e, nele, os agentes envolvidos e seus posicionamentos; é preciso ainda 

reconhecer a dinamicidade das situações, manifesta na interatividade das variáveis, “o mundo 

é feito de sistemas – redes complexas com muitas variáveis que interagem entre si”. Os 

principais conceitos por trás da  visão geral no programa, segundo os idealizadores do 

NXplores, são: sistemas, teoria da complexidade, partes e todo; topologia das redes; e limites e 

escalas.  

Pensar sobre CONEXÕES: objetiva desvelar as ligações subjacentes entre dois fatores 

ou mais. Entender as conexões, suas relevâncias e relações causais aporta um entendimento 

mais aprofundado das situações: “podemos aprofundar a compreensão de uma situação quando 

descobrimos as múltiplas conexões e interações que influenciam o modo como o mundo 

funciona”. Ao pensar sobre conexões os usuários do programa são convidados a pensar em  

relações, interações, causação, consequências e pontos de alavancagem”.  

Pensar sobre PERSPECTIVAS: representa assumir  e lembrar constantemente que 

cada um de nós tem uma visão de mundo moldada por nossas crenças, cultura, educação, 

interesses, fase da vida  e outras experiências pessoais.  Se cada um de nós tem esta 

particularidade, é possível assumir que interagimos com as mais diversas visões de mundo. Ser 

consciente desta visão subjetiva pode abrir espaço para empatia “ao observarmos o mundo, 

interpretamos o que vemos a partir da nossa própria perspectiva. A consciência de outras 

perspectivas nos ajuda a melhor entender os outros e a nós mesmos”. Exercitar o pensamento 

das múltiplas perspectivas compreende analisar os diferentes contextos socioculturais, as 

referências pessoais, a forma de percepção de mundo  de nossos interlocutores, ao mesmo 

tempo de aprofundarmos o conhecimento sobre nossa própria parcialidade e empatia.  

Pensar sobre O FUTURO: significa entender que ele não está determinado pelo nosso 

presente nem pelos outros. O Futuro no programa significa um espaço aberto para intervenção 

ou não dos alunos. “O futuro não é fixo. Nós podemos imaginar vários futuros diferentes e agir 

para ajudar a criar um futuro ideal. Pensar sobre o futuro nos permite tomar melhores decisões”. 

Para pensarem sobre o futuro, os estudantes do programa são convidados a pensar em 

tendências, projeções, cenários e prototipagem. 

Pensar sobre MUDANÇAS: no NXplorers, equivale dizer a pensar na Teoria da 

Mudança, ou seja, pensar em recursos práticos para a execução de uma mudança. “Somos mais 
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capazes de criar mudanças positivas quando entendemos quais são as barreiras e os facilitadores 

de mudança em nossas próprias vidas e no mundo”. Para atingir uma mudança positiva, o 

programa propõe a reflexão sobre teoria da mudança, tomada de decisões, plano de ação, 

persuasão e influência e atitudes para mudança. 

Ao longo do desenvolvimento das atividades, os alunos devem ser encorajados a 

mobilizar as distintas formas de pensar com o intuito de ampliar o conhecimento que estão 

construindo. 

O desenvolvimento do NXplorers se dá por meio do uso das Ferramentas do Programa, 

instrumentos de trabalho criados para provocar os jovens a pensarem coletivamente sobre as 

questões abordadas. Elas são roteiros de atividades coletivas que se servem de estratégias de 

pensamento visual24. Não necessitam de equipamentos eletrônicos, pois os roteiros podem ser 

impressos e as explicações do uso podem ser dadas pelo próprio professor. Para escolas com 

maior acesso à tecnologia, o Programa disponibiliza vídeos explicativos de curta duração, que 

descrevem e exemplificam o uso de cada uma das ferramentas. Cada fase do Programa 

apresenta perguntas que direcionam o raciocínio dos alunos. Elas serão descritas na seção 

dedicada ao material didático. 

 

c) Metodologia do Programa  

O NXplorers propõe que o trabalho dos alunos seja dividido em três fases. Cada uma 

tem um propósito claro e pretende-se que os alunos passem por todas elas: 

EXPLORAR: Embasada pelo pensamento sistêmico, nesta fase, os jovens elencam 

os problemas relacionados ao nexo de estresse que eles vivenciam em sua escola ou 

comunidade. Procuram entender as causas e consequências desses problemas e investigam os 

atores envolvidos tanto na origem quanto nas consequências. Permanentemente são convidados 

a procurar relações entre os fatores. A fase exploratória dá grande ênfase à coleta e análise de 

dados. 

Ao final desta etapa, espera-se que os alunos tenham decidido sobre qual tema irão 

atuar, mesmo que esta decisão seja revista mais para frente. Todo o processo EXPLORAR 

facilita o entendimento da possibilidade ou não de se abordar um problema específico.  

Aos professores é proposto que deem liberdade de escolha aos alunos, pois parte-se do 

pressuposto de que estes terão maior envolvimento a partir do momento em que sentirem uma 

 
24 Entendido pela autora como o fato de pensar coletivamente usando recursos visuais que visam integrar o 
desenvolvimento do pensamento dos alunos com a aprendizagem de conteúdo de diferentes disciplinas. 
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relação direta com o problema que vão enfrentar. As perguntas que devem ser respondidas pelos 

estudantes ao longo da exploração são:  

a. Quais são os problemas?;  

b. O que está causando estes problemas? e  

c. Como podemos nos aprofundar nestes problemas? 

 

CRIAR: Nesta fase, os alunos estudam ainda mais o tema em que está inserido seu 

problema, mas, desta vez, olhando para o futuro.  A metodologia que está por trás é o 

planejamento de cenários, muito usado no mundo corporativo ao qual a Shell se dedica desde 

1970 (SHELL, 2020).  Na escola, os alunos são convidados a prever como seria o futuro se 

nada mudasse em relação ao tema que estão estudando, depois são convidados a pensar em duas 

variáveis que podem influenciar na questão para avaliarem as tendências e construírem cenários 

possíveis que são finalmente avaliados. Essa fase é importante para dar subsídios às escolhas 

sobre o projeto que os alunos vão desenvolver. As perguntas que conduzem as pesquisas dos 

estudantes são:  

a. O que pode acontecer se nada mudar?  

b. Quais ações poderiam trazer uma melhoria para a situação atual?   

c. Qual é o nosso futuro preferido? 

 

MUDAR: Nesta fase, os alunos, antes de colocar em prática seus projetos, testam as 

suas ideias e trabalham com o planejamento das ações que colocarão em prática. A partir dessa 

fase é que o grupo começa a execução de um projeto que os ajude a enfrentar o problema 

escolhido anteriormente. Mudar demanda uma única pergunta aos alunos:  

a. Qual ação poderá nos levar ao nosso futuro preferido?  

 

A resposta a essa pergunta provavelmente será a ação que os estudantes realizarão para 

resolver o problema elencado anteriormente. 

No site do Programa podem ser encontrados ainda links para vídeos e demais 

informações sobre as metodologias e conceitos abordados no Programa. 

O papel do professor como facilitador 

O Programa NXplorers entende que o professor atua como um facilitador da 

aprendizagem dos alunos. O significado desse termo não está explícito em uma definição 

própria no material do Programa, e para entender o significado dessa palavra para os educadores 

ingleses, que criaram o Programa, faz-se necessário a criação de uma lista sintética de 
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conhecimentos, habilidades, entendimento e predisposições que os professores devem ter. É 

por meio desta relação, retirada da página três do Guia do Facilitador (SHELL, 2020) que 

podemos ter algumas pistas: 

Um facilitador deve conhecer: o objetivo e o quadro global do projeto; os elementos-

chave que sustentam o Pensamento NX; os resultados de aprendizagem esperados; como 

expressar claramente os resultados de aprendizagem para os participantes.  

Um facilitador deve conseguir: facilitar o uso de cada uma das ferramentas; reconhecer 

a mudança nas atitudes e perspectivas dos participantes; usar as habilidades de coaching para 

encorajar mudanças nos pensamentos e perspectivas. 

Um facilitador deve entender: a importância de incentivar e desenvolver o Pensamento 

NX ao usar as ferramentas; a complexidade e o uso de sistemas e planejamento de cenários; a 

necessidade de adaptar as ferramentas às descobertas dos participantes e ao estágio de 

desenvolvimento; a importância do projeto com foco em alimentos, água e energia; a 

necessidade de estar atualizado no nexo alimentos, energia e água; a importância do processo 

de mudança; as ferramentas usadas no Programa. 

Um facilitador deve ser: confiante; flexível; disposto a aprender junto com os 

participantes; aberto a novas ideias; um bom comunicador. 

Um facilitador deve: preparar os materiais necessários para facilitar uma oficina; estar 

preparado para “resultados não intencionais” e adaptar, se necessário, a utilização dos materiais 

e a execução das sessões. 

Dessa lista é possível depreender que espera-se do professor que este se aproprie dos 

conceitos utilizados no programa; permaneça atualizado sobre as questões relativas à 

sustentabilidade com foco em água, alimentos e energia; incorpore o Pensamento NX; conheça 

as ferramentas profundamente a ponto de poder adaptá-las; consiga perceber estágio de 

desenvolvimento dos alunos e incentivá-los a continuar evoluindo, esteja aberto para mudar a 

sua prática profissional e demonstre características pessoais, tais como confiança e organização. 

Seguramente não é uma visão tradicional de currículo, na qual ele se concretiza numa 

relação de conteúdos a serem ensinados e onde o professor tem uma relação de tópicos a serem 

ensinados aos alunos. Percebe-se, então, uma conceptualização de currículo, por parte da 

empresa Shell, em consonância com o currículo por competências, que entende o fazer como o 

principal vetor da aprendizagem. 
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Historicamente, esta é uma acepção do currículo mais moderna, mais 
pedagógica que, em boa parte se forjou como movimento de reação à anterior. 
Se a educação obrigatória tem de atender ao desenvolvimento integral dos 
cidadãos, evidentemente, ainda que na produção do conhecimento 
especializado sob os esquemas de diferentes disciplinas ou áreas disciplinares 
se reflita o conhecimento mais desenvolvido, é insuficiente um enfoque 
meramente acadêmico para dar sentido à educação formal. (SACRISTÁN, 
2017, p. 41). 

 

Quanto à necessidade de seguir a prescrição do Programa, pode-se interpretar que o 

professor tem liberdade de utilizar a metodologia de acordo com as situações e com o próprio 

conhecimento que ele tem dos materiais de apoio, não exigindo, em algum momento, quais ou 

quantas atividades propostas devem ser colocadas na prática com os alunos. “À medida que 

você se familiarizar com os materiais, você conseguirá selecionar e adaptar as atividades que 

você acha que funcionam melhor em seu contexto. Com o tempo, você também poderá querer 

criar algumas atividades próprias” (SHELL, 2020). 

O NXplorers quase não apresenta conteúdo, ele é uma compilação de metodologias 

ativas (dinâmicas e atividades) organizadas em uma sequência específica. Essa característica se 

mostrará, adiante, importante à integração do NXplorers ao currículo da SEEDUC/RJ.  

Estima-se 20 horas de formação para aqueles professores que nunca tiveram contato 

com o programa e que tem pouca experiência no trabalho com projetos. Essa carga horária pode 

ser alterada em função da aproximação dos professores com os conteúdos e conceitos 

apresentados. Originalmente a formação se daria no período de uma semana 

Organizada em módulos a formação inclui: 

a. O papel do professor como um facilitador; 

b. Visão geral do Programa; 

c. Fundamentação teórica;  

d. Apresentação do Pensamento NX; 

e. As três fases do programa e suas ferramentas; 

f.  Demais instrumentos que podem ajudar no desenvolvimento do programa;  

g. O planejamento da ação disparadora da melhoria almejada na comunidade; e 

h. Uso do ambiente virtual de colaboração. 

A formação se dá principalmente por meio de atividades coletivas. Após uma 

discussão do papel do professor como facilitador, da apresentação da visão geral, 

fundamentação teórica e Pensamento NX, os professores são divididos em grupos e são 

convidados a desempenhar o papel dos alunos no desenvolvimento das 3 fases do Programa. 

Assim eles devem pensar num problema de nexo de estresse que atinge suas comunidades, 
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trabalham com algumas das ferramentas propostas para investigarem este problema e propõem 

um projeto de intervenção. Durante a parte prática da formação, o formador atua como 

facilitador, mostrando aos professores o que se espera deles na sala de aula. 

A partir de sua fonte inicial, o relatório  O Futuro do trabalho  do Fórum Econômico 

Mundial e de seu objetivo, que compreende 3 das principais competências proferidas por tal 

relatório (desenvolver o pensamento crítico e criativo para a resolução de problemas 

complexos), não há espaço de dúvidas de que o Programa NXplorers foi criado dentro de uma 

visão utilitarista da educação. 

Se assim for, esse conceito no currículo guardaria a suspeição de reduzir os 
objetivos da educação à perspectivas mais caras ao sistema anglo-saxônico: 
utilitarista, economicista, que compreende a competência como o saber 
operacional da ação, privilegiando o mercado de trabalho, preterindo os 
conhecimentos e os valores pessoais e sociais indispensáveis à formação 
emancipadora dos educandos. (CASALI; CHIZZOTTI, 2012, p.27) 
 

Abertamente utilitarista, o Programa NXplorers foi pensado a partir de fontes diversas 

e consistentes e propõe no seu desenvolvimento atividades que levem os estudantes a refletir 

sobre as condições socioeconômicas em que vivem. Ao explorar o exemplo  do 

desabastecimento de água em seu bairro, por meio da questão – O que está causando estes 

problemas?, por exemplo,  os estudantes começam a tatear causas políticas, econômicas e 

sociais que os levam a questionar a sociedade em que estão inseridos, e a entender que muitos 

dos problemas acontecem devido a decisões conscientemente tomadas ao longo da história, e 

que o estado de coisas em que se encontra não aconteceu ao acaso.  

Talvez algumas das questões suscitadas pelos estudantes ao longo do NXplorers façam 

com que eles questionem a administração pública ou a própria empresa que estão oferecendo o 

Programa. O que, de fato, seria um ponto positivo para provar o desenvolvimento da criticidade. 

4.1.3 Convergência de currículos na  SEEDUC/RJ 

A primeira convergência dos dois projetos é caracterizada pela adoção de um currículo 

por competências. O Programa não objetiva fornecer conteúdos aos professores e sim práticas 

que possam auxiliá-los a desenvolver algumas competências. Outro argumento importante para 

a adoção do Programa NXplorers, em escolas selecionadas da rede fluminense, é o fato dele 

formar os professores para realizarem, na prática, a interdisciplinaridade colocada nos PCNEM, 

de uma forma que atenda às necessidades das diferentes escolas, educadores e alunos. Ao 
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propor a realização de um projeto de sustentabilidade cujo cerne seja um problema identificado 

pelos alunos em suas  comunidades o Programa abre um diálogo com as escolas. 

A partir do problema gerador do projeto, que pode ser um experimento, um 
plano de ação para intervir na realidade ou uma atividade, são identificados os 
conceitos de cada disciplina que podem contribuir para descrevê-lo, explicá-
lo e prever soluções. Dessa forma, o projeto é interdisciplinar na sua 
concepção, execução e avaliação, e os conceitos utilizados podem ser 
formalizados, sistematizados e registrados no âmbito das disciplinas que 
contribuem para o seu desenvolvimento. O exemplo do projeto é interessante 
para mostrar que a interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, 
mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da 
compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e 
trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, 
comunicação e negociação de significados e registro sistemático de 
resultados. (PCNEM, 2000, p.76). 

 

Outro argumento forte é a metodologia do NXplorers que pode ser classificada como 

uma metodologia ativa, que coloca o aluno no centro da prática e anda bastante em voga na 

década de 2010. Ao fornecer formação dos professores para trabalhar com projetos 

proporcionando técnicas metodológicas ativas, por meio da empresa Shell, a SEEDUC/RJ 

propicia, ainda que para pouquíssimos docentes, uma formação de qualidade (assim avaliada 

pela própria SEEDUC/RJ) e em consonância com os anseios de parte do professorado. 

4.2 Currículo apresentado aos  professores 

Na concepção processual do currículo, proposta por José Gimenes Sacristán (2013; 

2017) e utilizada nesta pesquisa como objeto de referência, fica clara a impossibilidade de haver 

uma transferência direta entre a prescrição e a prática curricular. Alguns motivos são evidentes, 

como a distância (física, cultural, ideológica) entre as instâncias proponentes dos currículos 

oficiais e os agentes que vão praticá-los, ou seja, os professores; ou como as condições externas 

ao mundo escolar ou estruturais da rede de ensino que afetam o ecossistema educacional. Na 

tentativa de garantir, na prática, uma realização mais fiel possível ao prescrito, existem os 

agentes apresentadores do currículo:  

Existem meios escritos, gráficos, audiovisuais etc. que o professor pode 
aproveitar oportunamente numa determinada estratégia de ensino que ele 
estrutura. Mas existem outros meios estruturadores da própria ação, que 
oferecem a professores e alunos a estratégia de ensino em si, ainda que seja 
de forma de esquemas a serem adaptados, à parte da informação que se dirige 
aos alunos para cumprir com as exigências curriculares. Os livro-textos são o 
exemplo por autonomásia deste último tipo. É a esta classe de meio que nos 
referiremos como agentes apresentadores do currículo pré-elaborado para os 
professores. (SACRISTÁN, 2017, p. 150). 
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4.2.1 Livros-textos: o Currículo apresentado da SEEDUCC/RJ 

No Brasil, existe o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) que 

garante uma pluralidade de materiais que são propostos pelas editoras e avaliados por 

especialistas e, então, disponibilizados em uma lista para a escolha dos professores em conjunto 

com suas escolas. Esses livros são comprados e distribuídos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e são enviados diretamente das editoras para as escolas. 

Há um edital no qual os especialistas podem se inscrever como avaliadores dos materiais, e 

Instituições de Educação superior coordenam esse processo.  

Em 2018, foram adquiridos pelo PNLD  mais de 89 milhões de unidades de livros 

didáticos para alunos do Ensino Médio, representando um custo de R$ 879 milhões que foram 

distribuídos entre 19 editoras, sendo que cinco delas foram responsáveis pelo fornecimento de 

75% das publicações - na ordem: Moderna, Ática, Saraiva, FTD e SM (PNLD, 2018). O Estado 

do Rio de Janeiro participou do PNLD, sendo que ele consta como uma das referências do 

currículo mínimo acima mencionado (SEEDUC/RJ, 2012, p. 3). 

Ao lado dos livros-textos, adquiridos pelas escolas participantes do NXplorers, o 

material do Programa NXplorers pode ser entendido como uma apresentação oficial do 

currículo da empresa, pois ele traduz uma concepção de educação que representa os valores 

da transnacional. 

4.2.2 Material e site do Programa NXplorers: 

O programa apresenta um site hospedado na Inglaterra e administrado de Londres que 

possui espaços abertos aos internautas em geral, para promoção e divulgação do Programa. 

Outros espaços são restritos aos professores registrados e disponibilizam as matérias fontes de 

consulta e espaço de colaboração entre professores. O site está dividido em oito páginas, a 

saber: 

1. Sobre – página que dá informações gerais sobre o programa, tais como o 

que é e como funciona, objetivos e países participantes. (Página aberta ao 

público). 

2. NXplorers em ação – disponibiliza quatro casos reais de execução do 

programa em diferentes contextos e realidades, como a reutilização de 

resíduos plásticos executada  em duas escolas na Ilha do Governador, no 

Rio de Janeiro, Brasil; o estudo e sugestões para o abastecimento alimentar 
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no Catar, a produção de combustíveis a partir de batatas para a 

movimentação de tratores em uma fazenda de Kent, na Inglaterra e o estudo 

sobre a indústria pesqueira de salmão na Rússia. (Página aberta ao público). 

3. Pensamento NX – página que explica este conceito. A página é mista: as 

informações gerais são de acesso público enquanto os materiais são restritos 

aos professores participantes do Programa, cujo acesso é fornecido durante 

o primeiro dia de formação e à qual a pesquisadora tinha acesso. 

4. Ferramentas – página que informa sobre as 12 ferramentas e sua relação 

com cada fase do Programa. A página é mista: as informações gerais são de 

acesso público, enquanto os materiais são restritos aos professores 

registrados e à qual a pesquisadora tinha acesso. 

5. O Nexo – explica o conceito de nexo: alimentos, água e energia A página é 

mista: as informações gerais são de acesso público e na parte restrita são  

disponibilizados três estudos de caso onde este nexo pode ser 

compreendido. 

6. Notícias – página em inglês com breves atualizações sobre o Programa em 

diversos países. (Página aberta). 

7. Colabore – é a página que disponibiliza todos os recursos do programa para 

os usuários registrados e para a equipe de gestão do programa. Além da 

possibilidade de acessar os recursos facilitadores (materiais do programa), 

essa página dá acesso ao ambiente virtual de colaboração do Programa. 

Originalmente pensado como uma comunidade global de troca e um 

denominador comum de informações do programa, hoje, tanto o site quanto 

o ambiente rodam em quatro versões distintas: inglês, português, russo e 

árabe.  

O Ambiente de colaboração é um aparato que permite que cada escola que esteja 

trabalhando com o NXplorers possa registrar o processo de trabalho de cada um dos grupos de 

alunos. Estes tem um espaço próprio para alimentar com as informações de seus projetos. As 

informações solicitadas para o registro de cada grupo são: nome do projeto, breve descritivo da 

ação transformadora, up-load do plano de ação, ferramentas utilizadas, galeria de fotos e posts 

com descrição das ações desenvolvidas. Não há limites para a postagem de comentários, e eles 

funcionam como um feed de notícias de rede social, as postagens mais recentes ficam no topo 
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da página. Os demais usuários podem ver os diferentes projetos, “curtir” e adicionar 

comentários. 

 
Figura 2: Imagem de página do Ambiente de colaboração 

 
Fonte: site NXplorers 

 

Materiais disponíveis 

O NXplorers disponibiliza uma gama extensa de materiais para que os professores 

possam escolher o que utilizar de acordo com a necessidade de seus alunos. O principal material 

de uso dos professores é o Guia do Facilitador, um material orientativo e de referência que pode 

acompanhar os professores durante o desenvolvimento do Programa. Esse guia está disponível 

em PDF e PPT. A versão PDF é mais estática e dá as direções gerais de todas as atividades do 

Programa, enquanto a versão em PDF foi criada para ser uma base sobre a qual o professor vai 

realizar as adaptações necessárias para trabalhar em sala de aula com os alunos. Nas duas 

versões deixa-se claro aos professores que eles têm liberdade para escolher que materiais 
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utilizar, quais as formas de utilização e a sua sequência. Embora o programa tenha uma linha 

orientativa lógica, estabelecida pelas fases Explorar, Criar e Mudar, os recursos oferecidos 

podem ser utilizados conforme escolhidos pelos professores.  

A parte mais significativa do material são as 12 ferramentas e a ficha do Pensamento 

NX. O uso de parte desse material é essencial para o sucesso e diferencial do Programa, sem 

ele o NXplorers seria mais uma proposta de trabalho de sustentabilidade em forma de projeto. 

O Pensamento NX é a denominação dada a esta forma de pensar introduzida pelo Programa e 

também à ficha impressa que explica e resume seus 5 enfoques de pensamento.  As ferramentas 

são atividades práticas para serem realizadas com os estudantes, são disponibilizadas por meio 

de uma ficha em PDF, que pode ser impressa e que orienta os estudantes na execução da 

atividade. A seguir, serão apresentadas três ferramentas, uma relativa a cada fase do NXplorers 

para ilustrar o tipo de atividade que o Programa propõe. 

 

Exemplo de ferramenta da fase EXPLORAR: Círculo de conexões 

É a atividade que dá início a todo o processo de investigação dos alunos. Ela ajuda os 

grupos a refletirem sobre as relações entre os componentes do problema estudado, sejam elas 

diretas ou indiretas. O uso dessa ferramenta incentiva os jovens a pensarem sobre as causas e  

o alcance do problema levantado, proporcionando a identificação dos pontos cruciais dessa 

questão, aqueles sobre os quais uma intervenção provocaria melhores resultados, chamados no 

programa e na teoria da complexidade de pontos de alavancagem.  

A ferramenta funciona como um operador de religação sistêmico (ou da organização), 

no sentido em que possibilita aos estudantes perceber a conexão existente entre algumas 

variáveis envolvidas na sua questão-problema e enxergá-la de uma nova maneira, “é importante 

não esquecer que o que determina a complexidade de um sistema não é o número de partes de 

que ele é composto, mas sim as interações entre as partes” (MARIOTTI, 2010, p. 145). 

 Funcionamento da ferramenta: em grupos, alunos são convidados a colocar uma 

questão relativa ao nexo de estresse que a comunidade escolar vivencia no centro de uma folha 

de papel. Ao redor da questão, devem colocar os fatores-chave envolvidos, sejam pessoas, 

instituições ou situações. Em seguida, devem procurar as relações entre esses fatores, ligando-

os com uma seta que sai sempre do fator causa, para o fator consequência. O ideal é que essa 

atividade leve dois tempos de aula para que os estudantes possam dialogar sobre os elementos 

que trazem para o círculo e analisem a pertinência e a força de cada conexão. Ao final, devem 

olhar para o Círculo de conexões que criaram e analisar o encadeamento entre elas.  
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Essa ferramenta permite ainda trabalhar o operador de religação da causalidade 

circular, uma vez que provavelmente algumas das relações que os alunos encontrarão são de 

causa-efeito recíprocos. 

 
 

Figura 3: Exemplo de ferramenta Círculo de conexões 

 

Fonte: recursos facilitadores do programa NXplorers 

 

 

Exemplo de ferramenta da fase CRIAR: Quadrante de cenários 

Inspirada nas práticas realizadas no departamento de planejamento de cenários da 

Shell, essa ferramenta possibilita aos alunos desenhar 4 cenários possíveis para o problema que 

estão estudando.  

Funcionamento da ferramenta: para realizar o Quadrante de cenários, os estudantes 

escolhem dois dos fatores que mais impactam o problema estudado, possivelmente fatores que 

apresentaram conexões significativas no Círculo de conexões. Desenham duas coordenadas, x 

e y, formando a imagem do plano cartesiano. Na coordenada y, colocam uma das questões, 

sendo que no polo negativo há a possibilidade de ela não se alterar, e no polo positivo, ela como 
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sendo alterada com a interferência pensada pelos estudantes. Analogamente, na coordenada x, 

os alunos colocam outro elemento passível de intervenção. O que se obtém são quatro 

quadrantes. O exercício agora é de imaginação, os alunos devem imaginar e escrever em cada 

quadrante quais seriam as consequências em cada um dos cenários: (a) se as duas intervenções 

acontecessem, (b) só a intervenção x fosse realizada, (c) só a y fosse executada ou, (d) nenhuma 

intervenção fosse realizada. Ao analisar os quadrantes, os alunos podem perceber o alcance de 

uma intervenção. 

 

Figura 4: Exemplo de ferramenta Quadrante de cenários 

 

Fonte: recursos facilitadores do programa NXplorers 

 

 

Exemplo de ferramenta da fase MUDAR: Funil de viabilidade. 

Essa ferramenta é usada para os alunos avaliarem se a proposta de projeto que 

escolheram realizar ao final da fase Criar é factível. Ela leva em conta orçamento, tempo, 

conhecimento necessário e demais variáveis que podem impedir o sucesso das ações. Se a 

proposta passa pelo funil, ela terá  maiores chances de gerar um bom resultado quando colocada 

em prática. Ela pode ser utilizada para que os estudantes comparem algumas propostas de 

intervenção que estão considerando e  optarem por uma delas. 

Funcionamento da ferramenta: os estudantes desenham um grande funil em uma 

cartolina e traçam 5 linhas horizontais. Cada linha irá representar uma limitação ao projeto: 
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Conhecimento técnico, orçamento, prazo, apoio de outros agentes, entre outras ações elencadas 

pelos alunos. No topo do funil, os jovens colocam todas as ideias que estão sendo consideradas, 

cada uma em um post-it. A partir desse momento, coletivamente, eles devem olhar para cada 

uma delas e checar se se adaptam às limitações elencadas anteriormente. Algumas ideias não 

atendem a alguns requisitos e ficam paradas no meio do funil. Aquelas que chegarem à base da 

cartolina são as viáveis dentro das circunstâncias do grupo.  

 

Figura 5: Exemplo de ferramenta Funil de viabilidade 

 

Fonte: recursos facilitadores do programa NXplorers 

 

 

O Pensamento NX é  um material próprio que resume e explica as 5 maneiras de 

abordar uma questão, ele é mobilizado ao longo do Programa em diversas ocasiões para lembrar 

aos estudantes que é possível praticar diferentes formas de pensar. Para facilitar uma 

compreensão global das ferramentas disponibilizadas pelo Programa e entender suas 

articulações com o Pensamento NX, pode-se observar o quadro 3  abaixo: 
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Quadro  3:  Resumo da articulaçao das ferramentas com o Pensamento NX 

  

Fase  Ferramentas Pensamento NX

Circulo de perspectivas Quadro Geral
Perpectivas

Triângulo de confiança Quadro Geral
Perpectivas

Ciclos causais Quadro Geral
Conexões

Circulo de conexões Quadro Geral
Conexões

Gráfico de mudanças  - Futuros prováveis Futuros
Mudanças

Quadrantes de cenário  - Futuros possíveis Futuros
Mudanças

SCAMPER - Futuro preferido Futuros
Mudanças

CRIAR

- O que pode 
acontecer se 
nada mudar? 

-  Quais ações 
poderiam trazer 

uma melhoria 
para a situação 

atual? 

- Qual é o nosso 
futuro preferido?

Um gráfico de mudança com o tempo é uma maneira de identificar tendências. A 
informação que ele mostra pode ser usada para fazer projeções de cenários de futuros 
prováveis. Essa ferramenta te ajuda a considerar os impactos potenciais nas pessoas, 
no ambiente e acontecimentos se tais tendênciais continuarem. 

Essa ferramenta pode ajudá-lo a pensar sobre uma variedade de futuros possíveis 
enquanto você cria e explora diferentes cenários. Ela te ajuda a considerar as 
características positivas e negativas – sociais, econômicas, ambientais, e tecnológicas – 
dos seus cenários. Também pode ajuda-lo a identificar um futuro preferido. 

A ferramenta SCAMPER auxilia você a gerar e implementar as suas ideias para um 
futuro preferido. Ela te ajuda a brincar com várias possibilidades enquanto você 
explora maneiras diferentes de enriquecer e aprimorar a sua ideia inicial. 

EXPLORAR

- Quais são os 
problemas?

- O que está 
causando estes 

problemas?

-  Como podemos 
nos aprofundar 

nestes 
problemas?

Pessoas têm opiniões e perspectivas diferentes sobre diversos assuntos, sejam eles 
globais ou locais. Essa ferramenta auxilia você a avaliar as opiniões dos outros e as 
suas próprias, permitindo que você tenha uma compreensão melhor do quadro geral. 

Essa ferramenta auxilia você a pensar sobre questões em um nível mais profundo. Ela 
te ajuda a se conscientizar do viés, da interpretação e da motivação dos outros. Ao 
investigar fontes de informação, você pode ver como as coisas estão relacionadas e 
como vários agentes têm uma função à fazer. 

Essa ferramenta te incentiva a pensar sobre a natureza de relações em um sistema 
dinâmico e complexo. Ela permite que você descubra os componentes diferentes que 
influenciam uns aos outros dentro de um só sistema. Criando um mapa dessas 
conexões te ajuda a perceber que mudando uma coisa pode causar um impacto em 
múltiplas outras. 

Esta ferramenta ajuda você a pensar sobre as relações diretas e indiretas entre os 
fatores relacionados ao problema que você está investigando. Ela te encoraja a pensar 
sobre os limites e o alcance da questão e o ajuda a identificar os pontos que 
provavelmente terão a maior alavancagem. Você pode descobrir causas e efeitos que 
você não havia considerado anteriormente.
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Fonte: a autora, a partir dos PDFs das ferramentas disponibilizados para trabalho com os estudantes. 

 

Além das ferramentas e do Pensamento NX, componentes chave do programa, outros 

materiais de apoio são disponibilizados. Estes materiais são impressos e/ou eletrônicos e 

possuem diferentes finalidades e usos. O Acordo de trabalho colaborativo é o primeiro material 

impresso que os alunos conhecem, trata-se de uma espécie de “contrato’ que os participantes 

de um grupo devem assinar e se comprometer em cumprir. Neste documento, os jovens colocam 

as regras que eles vão estabelecer para o funcionamento do grupo. Os Estudos de caso são 

relatos de problemas do nexo: água, alimentos e energia em diversas situações, os professores 

podem utilizá-las para que os alunos pratiquem as 5 formas de refletir propostas pelo 

Pensamento NX e reconheçam, nesses exemplos, as perguntas-chave de cada fase do Programa.  

Os Expansores do conhecimento são materiais de consulta para alunos ou professores 

que fornecem maiores informações sobre um dos fatores do nexo de estresse: alimentos, água 

ou energia, eles podem atender aos professores confrontados com projetos fundamentados em 

disciplinas que não as suas. Atendem também àqueles grupos de alunos que precisam de mais 

aprofundamento teórico para o desenvolvimento de seus projetos. O Plano de ação NXplorers 

é o documento que cada equipe irá preencher após passar pelas 3 fases do programa e que dará 

início efetivamente ao projeto de intervenção escolhido pelos alunos.  

Rosa dos Ventos Futuros
Mudanças

Funil de viabilidade Futuros
Mudanças

Cadeia ‘Se... então...’ Quadro Geral
Mudanças

Pirâmide de persuasão Quadro Geral
Mudanças

Efeito de propagação Quadro Geral
Conexões
Futuros

MUDAR

- Qual ação 
poderá nos levar 
ao nosso futuro 

preferido? 

A Rosa dos Ventos auxilia a criação de um bom plano de ação: definir metas, 
identificar atividades e pensar sobre os fatores que podem ajudar ou impedir de que 
você faça a mudança que você pretende fazer. Ela te incentiva a antecipar os aspectos 
que podem colocar o seu plano em risco ou achar os que vão te habilitar a fazer 
acontecer. Ela também pode ser utilizada para acompanhar o progresso, ajudando-o à 
se manter no caminho certo com o seu plano de ação. 

O funil de viabilidade te auxilia a identificar como ideias podem se tornar realidade. 
Pode ajudá-lo a tomar decisões baseadas nos gastos financeiros, no tempo, e no acesso 
a conhecimento especializado e a considerar se a mudança é realista. 

Criar uma cadeia  de causa e efeito te ajuda a explicar o raciocínio por trás do seu 
plano de ação. A ferramenta te permite olhar às conexões entre as etapas e os níveis 
no seu plano de ação com mais profundidade para te ajudar a acertar a ordem do 
plano. 

Essa ferramenta pode ajuda-lo a pensar sobre como se comunicar com os outros para 
influenciar a sua mudança pretendida. Ela te ajuda a identificar o tipo de apoio que 
você precisará de potenciais patrocinadores, e te conscientiza das suas próprias 
suposições enquanto você tenta persuadir os outros que o seu plano para mudança é 
um plano que vale a pena ser considerado. 

Essa ferramenta pode ajuda-lo a pensar sobre as consequências de suas ações. 
Também te ajuda a considerar sobre a causa e efeito de certas ações, a origem das 
causas e como uma só ação pode conceder múltiplas ações positivas bem como 
negativas. 
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Para facilitar a compreensão dos recursos apresentados aos professores, o quadro 4 

ilustra a relação dos materiais disponíveis, sendo que em negrito  estão aqueles que foram 

utilizados  com os professores durante as formações.  

 

Quadro 4:  Relação dos materiais impressos e eletrônicos do Programa 
Tipo Denominação Público Finalidade Pag. /Seg. 

Atividade  
prática 

Acordo de trabalho 
colaborativo 

Alunos 
Ferramenta visual de 

trabalho coletivo 
1 pág. 

Círculo de Perspectivas Alunos 
Ferramenta visual de 

trabalho coletivo 
1 pág. 

3' 

Triângulo de Confiança Alunos 
Ferramenta visual de 

trabalho coletivo 
1 pág. 

3' 

Ciclos Causais Alunos 
Ferramenta visual de 

trabalho coletivo 
1 pág. 

3' 

Círculo de Conexões Alunos 
Ferramenta visual de 

trabalho coletivo 
1 pág. 

3' 

Gráfico de mudanças  - 
Futuros prováveis 

Alunos 
Ferramenta visual de 

trabalho coletivo 
1 pág. 

3' 

Quadrantes de cenário  - 
Futuros possíveis 

Alunos 
Ferramenta visual de 

trabalho coletivo 
1 pág. 

3' 

SCAMPER - Futuro 
Preferido 

Alunos 
Ferramenta visual de 

trabalho coletivo 
1 pág. 

3' 

Rosa dos Ventos Alunos 
Ferramenta visual de 

trabalho coletivo 
1 pág. 

3' 

Funil de viabilidade Alunos 
Ferramenta visual de 

trabalho coletivo 
1 pág. 

3' 

Cadeia ‘Se... Então...’  Alunos 
Ferramenta visual de 

trabalho coletivo 
1 pág. 

3' 

Pirâmide de persuasão Alunos 
Ferramenta visual de 

trabalho coletivo 
1 pág. 

3' 

Efeito de Propagação Alunos 
Ferramenta visual de 

trabalho coletivo 
1 pág. 

3' 

Pensamento NX Alunos 
Referência para as 5 

formas de pensar 
2 pág. 

Plano de Ação NXplorers Alunos 
Organização do projeto  a 

ser executado 
2 pág. 

Modelo de  
Estudo de Caso 

Alunos 
Estruturar a narrativa do 

projeto 
2 pág. 

Estudo de caso de Caso 
Gatos de Borneu 

Alunos 
Exercitar o  

Pensamento NX 
2 pág. 



 87 

Estudo de caso de Caso 
Irrigação na Índia 

Alunos 
Exercitar o  

Pensamento NX 
2 pág. 

Estudo de caso de Caso 
Os Pescadores de Bintan 

Alunos 
Exercitar o  

Pensamento NX 
2 pág. 

Estudo de caso de Caso 
Poluição das batatas  

Alunos 
Exercitar o  

Pensamento NX 
2 pág. 

Apoio 

Apresentação do 
Programa 

Professor 
Apresentação em PPT para 

uso em sala de aula 
61 telas 

Guia do Facilitador Professor 
Referência para o 

desenvolvimento do 
programa 

26 pág. 

Expansores de 
Conhecimento -  

Alimentos 
Ambos 

Aprofundamento sobre o 
tema 

6 pág. 

Expansores de 
Conhecimento - Água 

Ambos 
Aprofundamento sobre o 

tema 
8 pág. 

Expansores de 
Conhecimento - Energia 

Ambos 
Aprofundamento sobre o 

tema 
7 pág. 

Fonte: a autora 

 

A extensa gama de materiais e os modos de apresentar o NXplorers representam uma 

tradução do currículo da transnacional que pode ser considerado um meio eficaz de configurar 

a prática docente na direção dos propósitos do Programa. 

 

4.3 Currículo modelado pelos professores 

Seguindo o raciocínio de a objetivação do currículo ser um encadeamento de ações, 

realizadas por diferentes agentes em etapas distintas, um outro ponto de observação vem a ser 

o planejamento que os professores fazem para a realização da prática pedagógica. Ele 

representa a tradução que os docentes  fazem entre o que lhe foi prescrito e apresentado  e o 

que será realizado com os alunos, por vezes filtrado pelo livro-texto, e no caso em tela, também 

pelo material do Programa disponibilizado aos docentes. Essa transposição não se dá de forma 

isenta. Se por um lado o currículo prescrito e aquele apresentado são a expressão de uma seleção 

socio-política e cultural, por outro, o professor também aporta sua história de vida, suas crenças, 

sua formação, seus afetos ao currículo, devendo sempre incluir em seu trabalho as necessidades 

de seus estudantes  e lidar com as interferências  escolares e externas no seu cotidiano. A esse 

papel modelador, José Gimenes Sacristán chama-o de mediação: 
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Essa ideia de mediação, transferida para a análise do desenvolvimento do 
currículo na prática, significa conceber o professor  como um mediador 
decisivo entre o currículo estabelecido e os alunos,  um agente ativo no 
desenvolvimento curricular,  um modelador dos conteúdos  que se distribuem  
e dos códigos que  estruturam esses conteúdos, condicionando, com isso, toda 
a gama de aprendizagens dos alunos. (SACRISTÁN, 2017, p. 166). 

 

Chega-se aqui ao segundo objetivo específico:  Identificar, a partir da concepção 

processual do Currículo de Sacristán, os fatores que influenciam o planejamento docente para 

a efetiva  integração da proposta privada na educação pública.  

A modelagem do currículo se expressa principalmente no momento do planejamento 

dos professores, no início do ano, e vai se adaptando às necessidades e realidades dos alunos. 

No caso do NXplorers, os professores foram apresentados ao programa apenas em 11 de abril, 

no dia da primeira formação. Até então as informações que eles tiveram foram passadas pelos 

gestores de suas unidades a partir do que estes presenciaram na reunião com a equipe da 

SEEDUC/RJ. Considera-se aqui que os dois dias iniciais de formação funcionaram também 

como uma apresentação do Programa, a partir da qual cada professor pode fazer a sua 

interpretação do que este novo currículo revelaria.  

Foram observados quatro fatores que interferiram no planejamento docente: o formato 

da formação de professores negociado entre a Superintendência de Gestão de pessoas da 

SEEDUC/RJ e a equipe de gestão do programa; a (in)compatibilidade dos calendário do 

Programa ao calendário letivo da SEEDUC/RJ de 2018; a atuação, individual ou coletiva, dos 

professores, e as necessidades dos alunos. 

4.3.1  Formação de professores 

A formação de professores aconteceu em 4 dias, conforme acordado com os gestores 

escolares. Os primeiros dois dias foram estabelecidos pelos diretores e as demais  as datas foram 

negociadas diretamente com os professores ao longo do desenvolvimento do Programa, sempre 

de acordo com a disponibilidade da maioria dos participantes.  

Ao optar por dividir a formação em  4 dias distintos e distribuídos ao longo do ano, a 

SEEDUC/RJ privilegiou a possibilidade de participação dos docentes, pois, dado o cenário 

atual da rede, seria impossível retirar esses profissionais das escolas 4 dias seguidos sem que 

se recorresse à contratação de substitutos, o que estava proibido em função da situação fiscal 

do Estado e da necessidade de controlar gastos. Essa opção impossibilitou, por outro lado, que 

os profissionais tivessem todo o conhecimento necessário para que pudessem planejar de fato 
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as suas ações. Condições essas que explicitam como a estrutura administrativa e o contexto 

político-econômico podem interferir na realização do currículo. 

No quadro 5,  a seguir, é possível observar como aconteceram as formações. 

 

Quadro 5: Resumo da formação de facilitadores 

Módulo Data Conteúdo 
Carga 

horária 

1 

11 de 
abril 

Introdução: 
6 horas Nexo de estresse; Complexidade; Pensamento NX; Papel do 

facilitador; Acordo de trabalho colaborativo. 

12 de 
abril 

Fase 1 – Explorar: pensamento sistêmico 

6 horas 

Ferramentas realizadas com o grupo:   

- Círculo de conexões 

- Círculo de perspectivas 

- Triângulo de confiança 

2 
5 de 

junho 

Fase 2 – Criar: planejamento de cenários 

8 horas 

Retomada do módulo 1 

Ferramentas realizadas com o grupo:   

- Gráfico de mudanças 

- Quadrante de cenários 

- Funil de viabilidade 

3 
2 de 

agosto 

Fase 3 – Mudar:  teoria da mudança 

8 horas 

Apresentação do desenvolvimento em 5 escolas 

Ferramenta realizada com o grupo:   

- Pirâmide de persuasão 

Apresentação do espaço de colaboração 
 Fonte: Relatório Programa NXplorers Brasil (SHELL, 2018, p.6). 

 
 

É possível inferir que o modo como a formação (que seria inicial) foi realizada – 

distribuída em 3 momentos, ao longo de 4 meses -  interferiu na modelagem dos professores e 

na possibilidade de planejamento, uma vez que não estava claro para os sujeitos desta pesquisa 

quais as atividades do programa lhes seriam apresentadas ao longo do ano. Esse fato deve-se 

principalmente às limitações econômicas e administrativas da SEEDUC/RJ, em 2018, que pode 

ser uma amostra da forma como a coisa pública vem sendo tratada no Estado do Rio de Janeiro, 

nos últimos anos. 
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Outro aspecto a se destacar da formação dos professores é que ela consistia em um 

momento inicial teórico, que justificava os pilares metodológicos do Programa e, em seguida, 

partia para o emprego das atividades e ferramentas propostas. Os professores atuavam em 

grupo, desenvolvendo as ferramentas a partir de um problema de nexo: alimentos, água e 

energia, escolhido por eles. Essa tática foi importante para que os professores pudessem avaliar 

como as ferramentas são utilizadas, que dúvidas suscitam, quais dificuldades apresentam, e 

pudessem escolher as melhores formas de usá-las com seus estudantes. Das 24 horas de 

formação, 15 delas foram dispendidas em atividades práticas, em “aprender-fazendo” com os 

professores. A formação dos professores proposta foi arquitetada em uma transposição didática 

referenciada no currículo por competências, buscando incentivar, nos docentes o mesmo 

protagonismo que espera-se dos estudantes. 

4.3.2 Compatibilidade de calendários  

Os dias legados ao planejamento pedagógico dos professores foram 1 e 2 de fevereiro, 

mas o primeiro contato deles com a metodologia do NXplorers foi em 11 abril, quando o 

planejamento anual já deveria estar pronto e em franco desenvolvimento. 

 A inclusão de um programa no segundo bimestre do ano letivo  demanda um rearranjo 

do planejamento inicial.  A disciplina de  Ciências da Natureza  conta com oitenta horas  de 

carga horária anual, distribuídas em quarenta semanas de aulas. As aulas são, usualmente, 

alocadas  em  duas horas/aula sequenciadas, como mostra a organização dos quatro professores 

apresentada abaixo. 

 

Quadro 6: Organização de turmas participantes do NXplorers 
Unidade 
escolar 

Professor Início 
Qdde 
alunos 

Dias Turno Horário Turmas 

Nova-
Iguaçu 

Silvia 03/mai 20 Quintas Manhã 10:35 às 12:15  1 

Estela 08/mai 
20 Quartas Manhã 8:40 às 10:35  1 

Leonardo 08/mai 
Belford 

Roxo 
Aurora 10/mai 40 Quintas Manhã 

7:00 às 8h40 
2 

9:00 às 10:40  
Fonte: Relatório Parcial (Shell, 2018, p.2) 

 

Os quatro professores observados abriram espaço em seus horários para desenvolver 

o programa em  aulas duplas.  
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Na escola Nova Iguaçu, os professores Estela e Leonardo (Biologia e Física) decidiram 

trabalhar com a mesma turma de alunos da 3ª série do Ensino médio, enquanto a professora 

Silvia (Biologia)  optou  por trabalhar com uma turma do 1° ano. Já em Belford Roxo, a 

professora Aurora, de Química, optou por desenvolver o programa com duas turmas da 3ª série 

do E.M. 

Uma vez selecionadas as turmas e horários, surgiu a necessidade de reprogramar o 

planejamento das aulas ao longo do ano para acomodar a inserção do Programa, afinal o 

NXplorers propõe 20 horas de trabalho diretamente com os alunos (no mínimo), o que significa 

20%  do total que cada professor tem de tempo disponível com os alunos, por ano e por 

disciplina.   

Essa modelagem também não pode ser claramente preparada, pois já se previam novas 

variáveis como a escolha do problema de nexo: energia, água e alimentos que os alunos 

fizessem; possibilidade/capacidade de cada professor de integrar a escolha dos alunos ao seu 

currículo mínimo; e a aderência das atividades propostas pelo NXplorers ao que estaria sendo 

desenvolvido nas escolas. Tudo isso dentro de um calendário fixo de 80 horas,  que deveria 

contemplar o currículo mínimo e, ao longo do de um ano, estaria sujeito a acasos que poderiam 

ocorrer. E eles aconteceram.  

Ao optarem pelo Programa, os professores abraçaram a responsabilidade de adequar o 

seu plano inicial inúmeras vezes ao longo do ano. 

Os papéis possíveis e previsíveis do papel do professor frente ao 
desenvolvimento de um currículo estabelecido ou frente à implantação de uma 
inovação podem se localizar teoricamente numa linha contínua que vai desde 
o papel passivo de mero executor até o de um profissional crítico que utiliza 
o conhecimento e sua autonomia para propor soluções originais frente a cada 
situação educativa.  (SACRISTÁN,  2017, p. 178). 
 
 

Dada a particularidade da metodologia do NXplorers, que busca trazer o pensamento 

complexo para a sala de aula, há a sua configuração em torno de práticas coletivas para a 

execução de um projeto com os alunos, a entrada do programa no segundo bimestre do ano 

letivo, as demandas administravas da SEEDUC/RJ e a previsão de calendário escolar do RJ 

para o ano de 2018. Pode-se dizer que os docentes que escolheram incorporar o Programa em 

sua rotina de forma consciente situam-se no espectro crítico e autônomo da linha proposta por 

José Gimenes Sacristán. 

O próximo passo no estudo da integração dos calendários foi verificar a distribuição 

das atividades realizadas pelos professores ao longo do ano, no sentido de demonstrar o que os 

professores fizeram para atender às expectativas dos dois currículos. Os calendários  
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evidenciados nos quadros 7 e 8  mostram a integração das atividades dos 4 professores ao 

calendário da rede estadual do Rio de Janeiro para o ano de 2018, incluindo a interferência dos 

eventos externos à rede estadual de educação. 
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Quadro 7: Organização dos professores Nova Iguaçu 

 

Fontes: Relatório Programa NXplorers Brasil 2018 e calendário oficial SEEDUC/RJ. 
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Quadro 8: Organização da professora de Belfort Roxo 

 
Fontes: Relatório Programa NXplorers Brasil 2018 e calendário oficial SEEDUC/RJ.
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Os professores possuem  4 reuniões bimestrais  de Conselho de Classe (COC), que 

duram uma semana cada, assim,  são quatro semanas ao longo do ano que estão bloqueadas ao 

desenvolvimento de atividades com os alunos, já que estes se encontram sob a guarda de outros 

profissionais.  

Eventos externos 

A Copa do mundo de futebol foi um evento que impactou o calendário. Nos dias em 

que o time brasileiro jogava  não havia aulas, sendo que,  no ano de 2018, o país chegou até as 

quartas de finais, o que significou a suspensão das aulas por 4 dias letivos: uma segunda-feira, 

uma quarta-feira e duas sextas-feiras, repercutindo em diminuição de tempo de aulas aos 

professores que lecionavam com o programa nestes dias, como o caso de Estela e Leonardo.   

Outro fator que acarretou  diminuição de carga horária de alguns professores foi o 

processo de eleições  para presidente, senadores, deputados e governadores. Ainda que as 

eleições aconteçam sempre aos domingos, algumas unidades escolares são zonas eleitorais e 

encerram suas atividades na quinta-feira anterior e na segunda-feira posterior ao pleito para 

organização do espaço. Em 2018, houve segundo turno para a escolha de presidente, portanto 

as escolas que recebem o evento tiveram suas atividades paralisadas durante seis dias, afetando  

duas semanas da professora Silvia, que lecionava às quintas-feiras e trabalha numa escola que 

é zona eleitoral.  

Já no campo dos acasos, o ano de 2018 apresentou algumas intercorrências no seu 

desenrolar que impactaram diretamente o trabalho dos professores. O primeiro deles foi a greve 

dos caminhoneiros que parou o abastecimento do país de 22 a 28 de maio (6 dias) e teve como 

consequências um alto número de absenteísmo dos alunos e o fechamento de algumas unidades 

escolares. O Rio de janeiro foi fortemente impactado por esta greve, e nenhum professor 

conseguiu trabalhar nessa semana. 

Por último, o Rio de Janeiro sofreu uma série de intensas chuvas no mês de novembro 

e foi assolado por enchentes entre os dias 26 e 30 de novembro. A intensidade das enchentes 

impediu o transporte dos alunos às unidades escolares e, à medida que foram se intensificando, 

acabaram por ocasionar o fechamento temporário de alguns colégios estaduais. A esta altura do 

ano, a maioria dos professores já havia desenvolvido o Programa com suas turmas e a atividade 

que ficou prejudicada foi a culminância do projeto em algumas unidades.   

Os eventos acima mencionados e apontados no calendário anual configuram-se em 

exemplos concretos de como questões político-administravas (eleições e greve),  culturais 

(Copa do Mundo) e até climáticas (adicionada ao descaso histórico dos governantes do Estado 
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quanto a medidas de combate a enchentes) incidem sobre os professores e podem interferir na 

mediação do currículo.   

Os estudos sobre como (os professores) tomam decisões não consideram, em 
muitos casos, o fato de que para eles as possibilidades de escolher estão 
prefiguradas de algum modo dentro do campo em que atuam. O professor não 
decide sua ação no vazio,  mas no contexto da realidade de um local de 
trabalho, numa instituição que tem suas normas de funcionamento, às vezes 
marcada pela administração, pela política curricular, pelos órgãos de governo 
de uma escola ou pela simples tradição que se aceita sem discutir. Esta 
perspectiva deveria ser considerada quando se enfatiza demasiado a 
importância do professor na qualidade de ensino. (SACRISTÁN, 2017, 
p.167,  grifo  nosso).  
 

É importante alertar para o fato de que as adversidades impostas aos professores 

fluminenses não são poucas, contudo, os professores deste estudo demonstraram superar as 

condições adversas e,  ainda assim,  incluir o projeto em suas rotinas conseguindo dedicar, no 

mínimo, 20% de seu tempo para os alunos.  

4.3.3 Atuação dos professores, individual ou coletiva? 

Os professores analisados  não atuaram em conjunto com seus colegas de escola, pois 

isso implicaria na formação do coletivo docente de uma mesma unidade escolar, o que não 

aconteceu. Embora na escola de Nova Iguaçu três professores tenham participado do programa, 

isso não significou  que tenham tido a possibilidade de discutir e integrar o Programa a todos 

os professores do E.M. 

Trabalhar coletivamente confere aos professores maior possibilidade de alterar a 

configuração escolar básica, no caso em tela traduzido pela possibilidade de criar eventos 

coletivos, de usar espaços físicos concorridos, de ter acesso a recursos tecnológicos e ainda de 

dispor de mais horas/aula para realizar atividades. Silvia, Estela e Leonardo  realizaram 4 

eventos coletivos: duas gincanas ecológicas, que mobilizaram além de suas turmas outros 

alunos da escola e se desenvolveram ao longo de todo o período matutino; uma “pizzada” para 

as duas turmas envolvidas no Programa, realizada no exterior da escola,  e a culminância que 

juntou as duas turmas no auditório com uso de aparelhos como projetor, computador e televisão. 

Por outro lado, Aurora, que foi a única professora de sua escola a acolher o programa, conseguiu 

mobilizar todo o Ensino Médio num evento de culminância no qual seus alunos exibiram seus 

projetos e conquistas. 
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O fato de apenas alguns professores de cada escola participarem do Programa mostra 

a desarticulação do contexto escolar e imputa aos professores atuantes uma responsabilidade 

individualizada tanto no planejamento como na ação. 

4.3.4 Necessidades educativas dos alunos 

Mediar o currículo significa também moldá-lo às necessidades dos alunos. Ao 

planejar, o professor tem em mente o conjunto de seus alunos e leva em conta as suas condições 

sociais, culturais, emocionais etc. A autonomia docente é importante  para que o professor 

possa, por meio de seu planejamento e atividades, ressaltar determinados conteúdos e 

significados caros ao coletivo de seus alunos. José Gimenes Sacristán exemplifica que “o 

currículo pode exigir o domínio de determinadas habilidade relacionadas com  a escrita, por 

exemplo, mas só o professor pode escolher os textos mais adequados para despertar o interesse 

pela leitura com um grupo de alunos” (SACRISTÁN, 2017, p. 169).  

Na próxima seção, ao analisar a prática de cada profissional,  a pesquisa aponta os 

momentos em que se evidenciam que os docentes consideraram as demandas de seus alunos. 

A modelagem curricular realizada pelos professores é  a mediação entre os parâmetros 

oficiais que lhes são apresentados; sua formação profissional e pessoal; as condições nas quais 

desenvolvem seu trabalho (exteriores e interiores ao espaço escolar)  e as necessidades de seus 

alunos. É de sua capacidade de processar essas variáveis que se determinará o resultado de sua 

atuação.  

4.4 Currículo na ação 

Os professores  nem sempre  conseguem realizar exatamente aquilo que propuseram 

em seu planejamento inicial, portanto, o próximo passo para apreciar o processo de integração 

de uma proposta educacional, oriunda do setor privado na educação pública, é   analisar a prática 

docente a partir das tarefas realizadas com seus alunos, o terceiro objetivo específico deste 

estudo. 

Todo o programa curricular proposto, seja por um sistema nacional de ensino, por um 

governo ou por uma empresa, começa a ser articulado por uma proposição teórica, passa por 

diferentes instituições e agentes modeladores, que atribuem valores específicos ao projeto 

inicial, e se evidencia na prática escolar. Sua legitimidade é percebida na forma como se 

concretiza em situações reais. É o currículo na ação.  



 98 

É agora o momento decisivo da análise da prática pedagógica na qual se 
projetam todas as determinações do sistema curricular, em que ocorrem os 
processos de deliberação e em que se manifestam os espaços de decisão 
autônoma dos seus mais diretos destinatários: professores e alunos. 
(SACRISTÁN, 2017, p. 201). 
 

A forma como os professores executam seus papéis é analisada nesta pesquisa por 

meio das atividades por eles realizadas com o coletivo de alunos. As atividades como categoria 

de análise podem esclarecer  aspectos importantes  do trabalho docente, pois elas organizam a 

ação em relação aos objetivos, conteúdo, tempo, espaço, utilização de materiais, regulação da 

interação entre professores e alunos. Além disso:  

O número, a variedade e a sequência de tarefas, assim como as peculiaridades 
de seu desenvolvimento e seu significado para professores e alunos, junto com 
sua congruência ou incongruência dentro de uma filosofia educativa, definem 
a singularidade metodológica que se pratica em classe. (SACRISTÁN, 2017, 
p. 211). 
 

A seguir apresenta-se a singularidade metodológica da prática de cada um dos quatro 

professores observados. 

4.4.1 Análise da prática de Aurora 

Aurora é professora de  Biologia e optou por trabalhar com duas turmas de alunos da 

terceira série, aqui  chamadas Grupo 1 e  Grupo 2, no colégio estadual em que leciona em 

Belford Roxo25. Sua escola contava com 650 alunos e 53 funcionários no ano de 2018.  

No quadro 9, encontram-se os dados compilados referentes ao desenvolvimento do 

NXplorers realizado pela professora Aurora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Belford Roxo: Município da baixada fluminense, com IDH de 0,684, com 500 mil habitantes, sendo que 81% 
destes vivem em residências com esgotamento sanitário adequado. Em 2018, eram 13 mil alunos matriculados no 
E.M. Na cidade, o IDEB para a 3ª série do E.M das escolas estaduais em 2017 foi de 3,2. 
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Quadro 9: Dados do desenvolvimento do trabalho de Aurora 
Professora Aurora 

Disciplina Química 
Classificação  

da escola 
Colégio Estadual fundamental 2 e E.M. 

Alunos na 
escola 

650 alunos 

Período Manhã Manhã 
Grupo Grupo 1 Grupo 2  

Ano 3ª Série A 3ª Série A 
N° alunos 35 33 
Encontros 9 9 

Total de horas 20 20 

Problemas 
levantados 

pelos alunos 

Poluição da água 
Desperdício de  água 

Lixo 
Enchente 

Falta de saneamento básico 
Desperdício de alimentos 

Ferramentas 
utilizadas 

Círculo de conexões Círculo de conexões 
Círculo de perspectivas Círculo de perspectivas 
Quadrantes de cenário Quadrantes de cenário 
Funil de viabilidade Funil de viabilidade 

Pirâmide de persuasão Pirâmide de persuasão 
Efeito de propagação Efeito de propagação 

Comentários 
sobre as 

ferramentas 

Como foram usadas? Introduzidas com base nos materiais obtidos no 
curso.   

Adaptaram as ferramentas? Sim  
Como? Os alunos foram divididos em grupos para facilitar  diálogo e 

trocas de ideias.   
Os alunos gostaram? Sim  

As ferramentas ajudaram? Muito, pois facilitou organização das ideais.  
Ideia mais forte 
até 5 de agosto 

Lixo Desperdício de água  

Relação com o 
nexo: 

alimentos, água 
e energia 

Quanto maior a produção lixo e 
menor o reaproveitamento, maior 
será o consumo de energia e água 
para produção de novos produtos. 
Além de pode levar a  diminuição 

de espaço destinado à  produção de 
alimentos.  

Gera um maior consumo de energia 
e escassez de água, podendo 

ocasionar  a  redução da produção de 
alguns alimentos. 

Dificuldades 
relatadas 

Não relatadas. 
Conseguir envolver todos os alunos 

no projeto. 
Adaptações Usou a ferramenta com a turma toda, sem dividir em grupos de 6 alunos. 
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Especificidades 
Todos os alunos residem na comunidade e a grande maioria já faz parte  

do corpo discente desde do 6º ano. 

Atividades 
complementare

s 

 Os alunos da turma 3001 
participaram de uma palestra 

ministrada pela ASSOCIAÇÃO 
CARIOCA DE CATADORES E 

EX-CATADORES do Jardim 
Gramacho, com o intuito de 

obterem mais informações sobre  o 
tema escolhido.  

Reuniões em escolas vizinhas para 
sensibilizar os outros alunos. 

Os alunos da turma 3001- 3002 
fizeram contato SEMA - Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de 
Belford Roxo, que ficou de enviar 

um representante para um bate papo 
com os alunos. 

Processo 

No dia 25 de setembro começamos 
a recolher o chorume formado no 

processo de compostagem. 
No dia 25 de setembro iniciamos 
nossa horta, reutilizando alguns 

materiais que seriam descartados 
no lixo, como recipientes para 

plantarmos as sementes. Os 
temperos obtidos serão utilizados 

no preparo da merenda. 
No dia 25 de setembro iniciamos 
nossa horta, reutilizando alguns 

materiais que seriam descartados 
no lixo, como recipientes para 

plantarmos as sementes. Os 
temperos obtidos serão utilizados 

no preparo da merenda. 
No dia 18 de outubro participamos 
da II Feira de Ciências e mostras 

cientificas Estadual em 
Geodiversidade (FeMCE-GEO) na 
UFRJ no Instituto de Geociências, 

apresentando nosso trabalho 
desenvolvido com base no 

programa educacional NXplorers. 
No dia 01 de novembro foi 

realizada uma gincana ecológica 
com o objetivo de expor o que 

havia sido desenvolvido ao longo 
do projeto e convidar toda a 
comunidade escolar para dar 

continuidade ao projeto. 
Para ajudar na conscientização 

foram realizadas algumas tarefas. 

No dia 10 de maio foi apresentada e 
elaborada a ferramenta círculo de 

conexão. 
Hoje foi o dia de elaborar as placas 
de conscientização, com o objetivo 
de despertar na comunidade escolar 
o desejo de evitar o desperdício de 

água e promover mudanças de 
hábitos. 

No dia 28 de setembro os alunos 
desenvolveram filtros com materiais 
de baixo custo. Foi feita a simulação 

de dois ambientes distintos, um 
desmatado e o outro florestado. O 
ambiente com arvores favoreceu a 

filtração e permitiu demostrar como 
é importante preservar o meio 

ambiente. 
No dia 16 de outubro foram 

conectados os coletores produzidos 
pelos alunos aos bebedouros. A água 
coletada será utilizada para regar a 

horta e lavar o corredor. 
Algumas placas colocadas nas 
dependências da escola, com a 
intenção de chamar atenção da 

comunidade escolar para o problema 
do desperdício. Essa etapa auxiliou 
na conscientização e gerou algumas 

mudanças de atitudes. 
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Projeto 
realizado 

REVOLUCIONÁRIOS DO LIXO 
Esse projeto foi desenvolvido pelos 
alunos do 3 ano do Ensino Médio, 
que estavam preocupados com o 
descarte inadequado do lixo na 

Comunidade e os danos causados à 
saúde e ao meio ambiente. E 

decidiram buscar alternativas e 
parcerias para ajudar a combater 

esse problema. 

DESPERDIÇAR ÁGUA É SE 
MATAR AOS POUCOS, NÃO 

SEJA TOLO.  
O projeto foi desenvolvido pelos 

alunos do 3 ano do Ensino Médio, 
que após observarem grande 

desperdício de água na Unidade 
escolar resolveram buscar 

alternativas para conscientizar a 
todos da comunidade escolar sobre a 

importância de economizar água. 
Desenvolveram algumas estratégias 

para auxiliar no combate ao 
desperdício. 

Culminância 
do ponto de 

vista do 
orientador 

A culminância foi realizada no dia 01/11 com a realização de um evento 
muito organizado. O evento foi realizado com apoio do Ecoponto (uma 

cooperativa) e houve as seguintes atividades: oficina de vidro, oficina de 
origami, comidas com alimentos que iriam pro lixo e desfile com roupas 
feitas com material reciclado. Houve também a apresentação de paródias 
sobre a sustentabilidade e a coleta de depoimentos dos alunos, numa mesa 

redonda. 

Outras 
observações 

dos professores 

É muito importante, pois busca 
conscientizar a Unidade escolar e a 

comunidade do entorno, sobre 
os benefícios gerados pelo descarte 

adequado de resíduos sólidos, o 
processo de reciclagem e de 

reutilização. A mudança de atitudes 
em relação ao lixo produzido 

ameniza muitos danos causados 
à saúde e ao meio ambiente. 

É muito importante, pois busca 
conscientizar a Unidade escolar 
(funcionários e alunos) sobre a 

importância de economizar água e 
benefícios gerados com a 

diminuição do desperdício. A 
mudança de atitudes gera 

diminuição do gasto energético, da 
escassez de água e dos valores das 
contas de água e ajuda a preservar 

esse bem tão precioso. 
Fonte: compilado pela autora a partir do diário de registro do orientador, da ferramenta de colaboração on-line e 

da apresentação realizada pelos professores em 5 de outubro de 2018. (SHELL, 2018).  
 

 

- Origem do tema:  nas duas turmas com que atuou, os alunos tiveram voz ativa na 

escolha dos temas que iriam trabalhar. Percebe-se que eles levantaram temas caros à sua 

realidade e ligados à carência de saneamento básico, tais como:  poluição e falta de água, 

incidência de enchentes e acúmulo de lixo, que fazem parte do cotidiano da região onde a escola 

está inserida. Após o desenvolvimento da fase explorar, na qual as turmas utilizaram as 

ferramentas Círculo de conexões e Círculo de perspectivas, o grupo 1 optou por trabalhar com 

o tema LIXO e o grupo 2 optou por trabalhar com o tema ÁGUA. 

- Tempo: das 80 horas anuais disponíveis para o trabalho com cada uma de suas turmas,  

Aurora trabalhou no mínimo 20 horas com cada turma, 16 dessas sendo nos dias 03/05; 29/05; 



 102

14/06; 09/08; 22/08; 13/08; 25/09 e 06/12 e 4 ocorridas no dia do evento de culminância, em 

01/11, no qual todas as turmas de Ensino Médio participaram da atividade. No total, constata-

se que Aurora conseguiu dedicar 25% de seu tempo com os alunos para a realização de 

atividades do NXplorers. Existem ainda relatos de atividades do programa realizadas pelos 

alunos como palestras para outras salas da escola, produção de coletores de água da chuva, 

confecção de fantasias com material reciclado e criação de paródias que possivelmente foram 

realizadas fora do tempo acima mencionado. 

- Espaço físico: é possível observar pelos registros fotográficos e relatos da professora 

que a maior parte das atividades foi realizada em sala de aula. Nos momentos em que os alunos 

desenvolveram as ferramentas (seis, ao todo) era necessário mantê-los agrupados num único 

espaço físico para que construíssem a ferramenta coletivamente, e a sala de aula foi o espaço 

reservado ao trabalho dos grupos, com exceção nos dias em que trabalharam com a ferramenta 

Círculo de perspectivas, na qual os alunos tiveram que circular pela escola para entrevistar 

demais alunos e funcionários. Já no dia em que realizaram a composteira, os jovens utilizaram 

um espaço ao ar livre da escola, enquanto o evento de culminância foi realizado no vão interno 

que funciona como corredor de acesso para todas as salas da escola.  

- Recursos: originalmente o programa foi pensado considerando o uso de televisores 

para explicar a utilização de cada ferramenta, projetor para apresentação, cartolinas e post-its, 

para a realização das atividades com as ferramentas. Na realidade da escola de Belford Roxo, 

o projetor foi utilizado apenas na primeira aula do programa, quando a professora apresentou o 

NXplorers. Todas as ferramentas foram realizadas em papel pardo ou cartolina e as anotações 

dos alunos foram anotadas no próprio suporte.  

- Ferramentas: Aurora usou com seus alunos seis das doze ferramentas apresentadas 

pelo o Programa. Cabe ressaltar que o NXplorers não tem a expectativa de que os professores 

utilizem todas as ferramentas. A professora optou por utilizar aquelas que teve a oportunidade 

de praticar nos momentos de formação.  

- Integração de turmas: No geral, as duas turmas da professora desenvolveram seus 

projetos de forma separada, cada turma escolheu um tema e desenvolveu seu projeto de forma 

autônoma. A integração das turmas se deu apenas no evento de culminância, a Gincana 

Ecológica, na qual ambas dividiram o espaço coletivo da escola para expor suas pesquisas e 

produções.  

- Relação com a escola: a ferramenta Círculo de perspectivas pressupõe a entrevista de 

outros atores da comunidade escolar.  O grupo 1, que trabalhou com o lixo, decidiu por 

entrevistar (conforme descrito pelos alunos): a gestão escolar, os funcionários da cozinha, os 
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professores, a comunidade escolar (alunos e pais da escola) e os moradores do entorno da 

escola. O grupo 2, que trabalhou com a água, optou por procurar a opinião da direção, dos 

professores, dos funcionários, dos alunos e da comunidade. Além das entrevistas, as demais 

salas receberam visitas dos alunos participantes do programa para a palestra de conscientização 

sobre o uso da água e da reciclagem do lixo, todos os alunos foram convidados a trazer lixo 

reciclável para a inauguração de um ecoponto. Por fim, no dia da culminância, aconteceu a 

gincana ecológica na qual todos os alunos do E.M. puderam participar de oficinas de fabricação 

de bijuterias, oficinas de origami com papel reutilizado, oficina de reaproveitamento de vidro, 

experimentação de alimentos produzidos com cascas de banana, abóbora etc. Esse dia contou 

também com um concurso de paródias sobre a conscientização do uso da água e do descarte de 

lixo.  O grupo 2, com apoio da direção da escola, conseguiu que fosse realizada a manutenção 

de torneiras, descargas e chuveiro da escola, organizaram com o pessoal da limpeza que a água 

para lavar o pátio seria retirada do coletor de água da chuva e do reservatório de água 

proveniente do bebedouro. Cartazes combatendo o desperdício de água foram produzidos pelos 

alunos e espalhados pela escola. Percebe-se que o projeto viabilizou mudanças no ambiente 

escolar que beneficiaram todos os frequentadores do espaço. 

- Relação com a comunidade do entorno: Os alunos do projeto “Revolucionários do 

lixo” (grupo A) procuraram a Associação Carioca de Catadores e Ex-catadores do Jardim 

Gramacho26 para se informar mais profundamente sobre a questão. Além disso, foram em duas 

escolas públicas, residências e comércios locais vizinhos conversar com os moradores sobre a 

importância do descarte adequado do lixo. No mês de outubro, alguns alunos representantes da 

turma compareceram à II Feira de Ciências e Mostra Científica Estadual em Geodiversidade no 

Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ), com o intuito de 

apresentar o trabalho realizado com o NXplorers, especialmente no que se refere à 

compostagem de lixo. Por fim, por intermédio da professora Aurora, conseguiram a instalação 

de um ecoponto dentro da escola cuja comunidade poderia utilizar para descarte de material 

reciclado. Já a turma responsável pelo projeto Desperdiçar água é se matar aos poucos, não seja 

tolo (grupo 2) procurou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Belford Roxo para receber 

um especialista sobre a questão hídrica do município. 

- Conteúdos: no que tange ao Currículo Mínimo da SEEDUC/RJ, a adoção do 

NXplorers pela professora Aurora possibilitou que esta lançasse mão de duas das premissas do 

 
26 O “Lixão do Gramacho” foi um aterro sanitário de 1,3 milhões de m² de onde cerca de 20 mil pessoas tiravam 
direta ou indiretamente seu sustento em 2012, quando este foi desativado. A partir de então, formou-se a 
cooperativa da associação de ex-catadores, que continua gerando renda com material reciclável. 
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documento, como o ensino interdisciplinar e contextualizado e a incorporação de projetos e 

temáticas transversais. Referente especificamente à disciplina de Química, no mesmo 

documento, o programa possibilitou à professora a contribuição para uma “formação científica 

e humanística capaz de transformá-lo (o aluno) em um cidadão crítico de sua sociedade, bem 

como capaz de propor e conduzir as mudanças necessárias para o melhoramento dela” 

(SEEDUC/RJ, 2012, p. 3). Ao justificar os conteúdos selecionados, os especialistas 

formuladores do Currículo Mínimo de Química da rede fluminense explicam: “entre as 

mudanças mais significativas desta versão está a busca por estabelecer, sempre que possível, 

habilidades relacionadas a temas focados em questões presentes em nossa mídia e 

frequentemente exploradas nos exames, como é o caso dos temas ambientais” (SEEDUC/RJ, 

2012, p. 3). Ao optar pelo NXplorers, a professora Aurora contemplou grandes temas 

ambientais. 

 Observando os eixos-temáticos constantes do Currículo Mínimo, identifica-se que ao 

longo do Programa a professora teve a oportunidade de retomar alguns eixos das 1ª e 2 ª séries, 

assim como introduzir alguns outros específicos da 3ª série.  

Ao trabalhar com compostagem, horta e filtragem, por exemplo, a professora teve a 

oportunidade de tratar dos seguintes eixos da 1ª série: Química, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente; Constituição da matéria; e Interações intermoleculares. Em relação aos eixos da 2 ª 

série, o projeto dos alunos se relaciona com Comportamento químico das substâncias; Mistura 

e componentes e Termoquímica. Já os conteúdos específicos da 3ª série do E.M., que puderam 

ser abordados pela professora no âmbito do NXplorers, foram os representados pelos eixos de 

Equilíbrio químico e química orgânica. 

- Especificidades de Aurora:  

Um aspecto importante da organização da professora foi o espelhamento  das 

atividades para as duas turmas; o grupo 1 e o grupo 2 realizaram praticamente as mesmas 

atividades nos mesmos dias, permitindo, assim, a diminuição do tempo de preparação das aulas.  

Na maioria das vezes, a professora se refere ao trabalho na primeira pessoa do plural 

‘começamos a recolher o chorume’ ou colocando a ação nos alunos ‘os alunos da turma fizeram 

contato [...]’ numa demonstração de trabalho construído coletivamente. Ao apontar a maior 

dificuldade que enfrentou ao longo do NXplorers, a professora relata que foi conseguir o 

envolvimento do grupo 2 (água). Relata que os mesmos não deram muita atenção ao projeto 

até perceberem o protagonismo que o grupo 1 estava desempenhando, o que os incentivou a se 

apropriarem do projeto com mais afinco. 
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Ao ser solicitada por apontar uma característica específica de sua escola, Aurora 

enfatizou que os alunos são advindos da comunidade do entorno e estão na escola desde o 6° 

ano do Ensino Fundamental 2, sendo bem conhecidos pelo corpo docente. 

4.4.2 Análise da prática de Estela e Leonardo: 

Estela é professora de Biologia e Leonardo é professor de Física, ambos trabalham no 

Centro Integrado de Educação Pública (CIEP), situado em Nova Iguaçu 27 , município da 

Baixada Fluminense. Eles optaram por desenvolver o NXplorers com um grupo de alunos em 

comum do 3° ano e dividiram algumas atividades com a colega Silvia. 

No quadro 10, encontram-se os dados compilados referentes ao desenvolvimento do 

NXplorers realizado pelos professores Estela e Leonardo, doravante nomeado Grupo 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Nova Iguaçu: Município da baixada fluminense com IDH de 0,713 e 800 mil habitantes sendo que 83% destes 
vivem em residências com esgotamento sanitário adequado. Em 2018, eram 32 mil alunos matriculados no E.M. 
Na cidade, o IDEB para a 3ª série do E.M das escolas estaduais em 2017 foi de 3,2. 
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Quadro 10: Dados do desenvolvimento do trabalho de Estela e Leonardo 
Professores Estela Leonardo 

Disciplina Biologia Física 

Classificação  
da escola 

Centro Integrado de Educação Pública - F2 e E.M. 

Alunos na 
escola 

827 alunos 

Período Manhã Manhã 

Grupo Grupo 3 

Ano 3ª Série  

N° alunos 33 

Encontros 13 

Total de horas 46 

Problemas 
levantados 

pelos alunos 
A qualidade da merenda escolar 

Ferramentas 
utilizadas 

Círculo de conexões 

Círculo de perspectivas 

Triângulo de confiança 

Quadrantes de cenário 

Funil de viabilidade 

Pirâmide de persuasão 

Efeito de propagação 

Comentários 
sobre as 

ferramentas 

Todas as ferramentas foram utilizadas com sucesso, conforme 
apresentadas na formação e algumas pequenas adaptações foram feitas, 

principalmente pela falta de recursos para materiais de apoio. 
Os alunos gostaram e foram protagonistas nas execuções de cada uma das 

ferramentas. 
O triângulo de confiança foi introduzido com um vídeo do Dr. José Souto 

sobre dieta Low Carb. 
O quadrante cenário foi introduzido com uma música de Toquinho: 

Herdeiros do futuro. 

Ideia mais forte 
até 5 de agosto 

Horta hidropônica para agregar qualidade à merenda; 

Relação com o 
nexo: 

alimentos, água 
e energia 

O nexo foi evidenciado o tempo todo, para que água, alimento e energia 
estivessem sempre em foco. 

Dificuldades 
relatadas 

As principais dificuldades encontradas foram: a falta de recursos 
financeiros e a conciliação do tempo para o projeto e aulas regulares. 

Adaptações 
As maiores adaptações se deram por conta da viabilidade financeira e a 

simplificação de alguns termos científicos. 
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Especificidades 

Em uma comunidade carente e dominada pelo tráfico de drogas, as 
especificidades giram em torno da mudança de perspectivas através da 

educação, como uma das poucas, senão a única forma de mudar a 
realidade. 

Atividades 
complementare

s 

I) Oficina de produção de pizza, vivenciando o nexo água-energia-
alimento.  

II)Gincana ecológica 

Processo 

Nossas sementes germinaram. A germinação é influenciada pelo meio. 
Caso a planta encontre um ambiente adverso, dificilmente a germinação 
ocorrerá. Para que ocorra, é necessário que as condições do meio sejam 
adequadas, em termos de composição atmosférica, água e temperatura 
adequada e nutrientes, por isso a importância de nossa estufa caseira. 

Hoje estamos cuidando das nossas mudas, acrescentando os nutrientes 
diluídos em água ao sistema mini-floating. 

É importante um cuidado constante com as mudas, pois a água evapora e 
é necessário acrescentar mais líquido com nutrientes ao sistema. 

Cobrimos nossos pés de alface com sombrite 50% para diminuir o calor e 
evitar queimar as folhas dos nossos pés de alface. No último dia 15/10 

tivemos uma aula sobre Alimentação saudável e sobre Pirâmide 
alimentar. 

Colhemos também nossos pés de alface que já estavam em ponto de 
colheita. 

Eles foram levados para a cozinha da escola e as nossas merendeiras 
fizeram uma ótima salada para todos nós. 

Essas fotos mostram nossas mudas 30 dias após o plantio. 
Unfortunately some of our seedlings died. We believe it is due to the hot 

weather here in Rio de Janeiro. 
To try to correct this problem we decided to leave the lamp of our 

greenhouse off for a longer time and put it in a more airy environment. 
Segue foto das nossas mudas após 72h no escuro iniciando a Germinação. 

Infelizmente algumas sementes não germinaram , mas isso já era 
esperado. Essa fase de berçário é muito delicada e faz-se necessário um 

cuidado com a temperatura e a luminosidade. 
A temperatura ideal para cultivar alface se situa entre 10°C e 24°C, 

embora existam cultivos que toleram temperaturas mais altas e outros que 
toleram temperaturas mais baixas. Alta temperatura pode induzir um 
florescimento precoce (pendoamento), impedindo a formação de uma 

cabeça de folhas. 
A alface necessita também de boa luminosidade, luminosidade essa que 

está sendo oferecida através da luz de nossa estufa. 

Projeto 
realizado 

MÃOS À HORTA 
O Projeto "Mãos à horta: cultivando aromas e sabores" tem como 

objetivo promover a educação ambiental dos educandos e da comunidade 
em seu entorno através de uma horta escolar hidropônica. Criando um 
espaço de estudo, descoberta e aprendizagem, gerando mudanças na 

cultura da comunidade no que se refere à alimentação, à nutrição, à saúde 
e à qualidade de vida.  
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Culminância do 
ponto de vista 
do orientador 

A culminância do Projeto ocorreu no dia 26/11, às 10h. Os alunos do 
projeto foram reunidos no auditório e  as professoras  apresentaram o 

desenvolvimento do Projeto neste ano através de fotos num PPT.  

Outras 
observações dos 

professores 

Foi feita a indicação dos resultados da mudança que pretendem fazer 
através da horta hidropônica. Analisaram os efeitos intencionais e não 

intencionais, chegando à conclusão de que vão diminuir as possibilidades 
de contratempos no desenvolvimento do projeto prático e discutiram 

como amenizar as consequências negativas não-intencionais. 
 Fonte: compilado pela autora a partir do diário de registro do orientador, da ferramenta de colaboração on-line e 

da apresentação realizada pelos professores em 5 de outubro de 2018 (SHELL, 2018).  
 
- Origem do tema:  Os professores já tinham em seu planejamento inicial a decisão de 

trabalhar com uma horta de hidropônicos em conjunto com uma mesma turma. Nesse sentido, 

eles adaptaram o programa ao tema de projeto anteriormente proposto por eles. 

- Tempo:   somando-se o tempo que cada um dos professores tinha disponível para 

trabalhar com a turma selecionada, dispunha-se de 160 horas, das quais 26 horas foram 

utilizadas no desenvolvimento do Programa. Observa-se que quando os professores trabalham 

em conjunto com uma mesma turma, eles podem aumentar o tempo dedicado ao projeto. Estela 

e Leonardo realizaram ainda atividades cm conjunto com os alunos da 1ª série que trabalharam 

no NXplorers com a professora Sylvia, o que possibilitou maior dedicação de carga horária ao 

NXplorers. 

- Espaço físico: o projeto se desenvolveu na sala de aula, no laboratório de ciências, no 

pátio do colégio, no refeitório e no jardim da escola, segundo a necessidade de cada atividade. 

A Gincana ecológica e a culminância aconteceram no pátio contando com os demais alunos da 

escola, enquanto uma sala de uso coletivo foi adaptada para receber a pizzada. 

- Recursos: Estela e Leonardo utilizaram vários recursos disponíveis no CIEP, tais 

como forno elétrico, televisão, internet, projetor e equipamento de som.   

- Ferramentas: Os docentes realizaram 7 ferramentas das 12 disponíveis. Assim como 

Aurora, optaram por utilizar aquelas que tiveram a oportunidade de praticar nos momentos de 

formação.  

- Integração de turmas: Estela e Leonardo tentaram desenvolver o projeto com sua 

turma de 3ª série, junto com a professora Silvia que desenvolveu o projeto com uma turma de 

1ª série. Realizaram em conjunto duas gincanas ecológicas, mas, a partir de agosto, a professora 

Sylvia resolveu realizar outro projeto com seus alunos e as turmas voltaram a se encontrar 

novamente apenas na culminância. 

 - Relação com a escola: a ferramenta Círculo de perspectivas pressupõe a entrevista 

de outros atores da comunidade escolar e, de fato, os alunos circularam pelo CIEP entrevistando 
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diretor, merendeiras, outros alunos e professores. A escola foi envolvida também na gincana 

ecológica, na qual todos puderam participar. Cabe ressaltar que o projeto da horta hidropônica 

tinha como um dos objetivos gerar “mudanças na cultura da comunidade no que se refere à 

alimentação, à nutrição, à saúde e à qualidade de vida”, demonstrando que desde o início foi 

pensado em prol da coletividade escolar, não beneficiando apenas as turmas envolvidas 

diretamente no Programa. 

- Relação com a comunidade do entorno: Além da entrevista realizada junto aos pais, 

como parte da ferramenta Círculo de perspectivas, não foram identificadas ações que incluíram 

o entorno da escola. 

- Conteúdos: No que tange ao Currículo Mínimo da SEEDUC/RJ, a adoção do 

NXplorers por Estela (Biologia) e Leonardo (Física) permitiu aos professores atuar de forma 

interdisciplinar e contextualizada, mas não se pode atribuir essa atuação especificamente ao 

NXplorers, uma vez que no Projeto político pedagógico da escola há a referência por trabalho 

em projetos interdisciplinares. É possível identificar no desenvolvimento do trabalho que eixos 

temáticos do Currículo Mínimo foram contemplados. Em Biologia, observou-se relação com a 

Promoção da saúde (2ª série) e Humanidade e Ambiente; Ecossistemas e Biotecnologia (3ª 

série), e em Física Motora e gerador elétrico; Tensão corrente e resistência elétrica; Potência e 

consumo de energia elétrica; e Natureza da luz (todos da 3ª série).  

- Especificidades de Estela e Leonardo: Os professores realizaram atividades 

diversificadas e incluíram elementos exteriores ao Programa como, por exemplo, a exibição de 

vídeo e música para introduzir as ferramentas Triângulo de confiança e Quadrante de cenários 

respectivamente, e o uso de beckers e graus de diversos tamanhos para introduzir o Funil de 

viabilidades.  Demonstram comprometimento com a educação e com o corpo discente:  “em 

uma comunidade carente e dominada pelo tráfico de drogas, as especificidades giram em torno 

da mudança de perspectivas através da educação, como uma das poucas, senão a única forma 

de mudar a realidade”. (SHELL, 2018, p. 33). As maiores dificuldades relatadas por eles foi a 

falta de recursos financeiros para a viabilização do projeto e o pouco tempo disponível com os 

alunos para a conciliação do projeto ao Currículo Mínimo. Os professores interagiram 

consideravelmente no ambiente de colaboração on-line, tendo, inclusive, se comunicado com a 

equipe gestora do Programa NXplorers de Londres. 
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4.4.3 Análise da prática de Silvia 

Silvia é professora de Física no mesmo CIEP e resolveu atuar neste programa com 

seus alunos da 1ª série do Ensino Médio. Ela, Estela e Leonardo optaram por desenvolver o 

projeto da horta hidropônica coletivamente: Estela e Leonardo trabalhariam com a 3ª série e 

Silvia e um docente de Química – que não participou das formações do NXplorers - 

trabalhariam com a 1ª  série. O coletivo de professores chegou a realizar ações conjuntas 

envolvendo as duas turmas de alunos, mas, por um motivo não identificado, Silvia, em agosto 

de 2018, resolveu mudar de projeto, deixando a horta hidropônica a cargo do colega de física e 

desenvolvendo com os alunos um projeto de revitalização do espaço escolar. O CIEP atende 

aos alunos de fundamental 2 e Ensino Médio, contando com 827 alunos, em 2018. 

Abaixo encontram-se os dados compilados referentes ao desenvolvimento do 

NXplorers pela professora Silvia: 

 

Quadro 11: Dados do desenvolvimento do trabalho de Silvia 
Disciplina Física 

Classificação  
da escola 

Centro Integrado de Educação Pública - F2 e Médio 

Alunos na escola 827 alunos 
Período Manhã 
Grupo Grupo 4 

Ano 1ª Série  

N° alunos 41 

Encontros 12 

Total de horas 24 

Problemas 
levantados pelos 

alunos 

Saneamento básico deficiente e falta de áreas de lazer. 
Violência e comércio de entorpecentes na comunidade. 

Cardápio, praticado pela comunidade em seus lares, com alimentos de 
baixo teor nutricional. 

Dificuldade da escola em obter hortaliças e temperos frescos para a 
merenda escolar. 

População demonstra pouco respeito pelo ambiente e apresenta 
dificuldade em manter um diálogo saudável com seus próprios pares.  

Ferramentas 
utilizadas 

Círculo de conexões 
Círculo de perspectivas 
Quadrante de cenários 
Funil de viabilidade 

Pirâmide de persuasão 
Efeito de propagação 
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Comentários 
sobre as 

ferramentas 

Na ferramenta Funil de viabilidade, os alunos demonstraram uma 
preocupação com as próximas gerações, algo que passava despercebido 

em nossa rotina escolar... alunos com seus pares, treinando uma leitura de 
mundo. 

Antes de cada ferramenta, era comum os grupos irem até onde os 
trabalhos estavam expostos para uma apresentação, uma revisão para os 
demais membros da turma, como demonstra as fotos abaixo, em que os 
estudantes apresentam uma revisão da PIRÂMIDE DE PERSUASÃO e 

do EFEITO DE PROPAGAÇÃO. 
Uma vez a ferramenta dominada, o grupo queria aplicá-la a outros temas, 

a outras propostas de outras disciplinas. 
Algumas delas foram desenvolvidas sobre a lixeira grafitada, e outras 
sobre a horta tradicional, projeto adotado pelo professor de química. 

Ideia mais forte 
até 5 de agosto 

Horta 

Relação com o 
nexo: alimentos, 
água e energia 

Os alunos prepararam uma pizza, no intuito de discutir o  nexo, alimentos, 
energia e água. Tais temas foram abordados: cultivo ou criação; o quanto 

de energia e uso dos recursos renováveis e não renováveis são 
necessários; revisão de conceitos de calor, temperatura, grandezas físicas; 
abordaram a questão da economia doméstica e da produção de pizza como 

fonte alternativa de renda. O encontro se encerrou com a reflexão sobre 
transformar- mudar - criar no contexto da atividade. 

Dificuldades 
relatadas 

      Vale ressaltar que a maior dificuldade encontrada foi o tempo para a 
execução das atividades. Em virtude de a turma possuir apenas dois 

tempos semanais com a professora-facilitadora, foi necessário realizar 
uma das ferramentas fora do horário escolar.  

Adaptações 
As maiores adaptações se deram por conta da viabilidade financeira e a 

simplificação de alguns termos científicos. 

Especificidades 

Em uma comunidade carente e dominada pelo tráfico de drogas, as 
especificidades giram em torno da mudança de perspectivas através da 

educação, como uma das poucas, senão a única forma de mudar a 
realidade. 

Atividades 
complementares 

I) Oficina de produção de pizza, vivenciando o nexo água-energia-
alimento.  

II) Gincana ecológica 
III) Avaliação do desenvolvimento do projeto com a turma 1005: 

questionário 

Processo 

Lixeira grafitada - reutilização de garrafas pet, rodas de bicicleta e sobras 
de grades de ferro. 

Parte I : Preparação das garrafas pet 
Parte II: Montagem da estrutura metálica e encaixe das garrafas 

Parte III: Pintura e grafitagem 
Os alunos que aguardavam, ou já tinham deixado suas impressões na 

lixeira, recebiam a missão de criar frases e/ou relatos sobre a importância 
da lixeira grafitada. 

A pintura da lixeira iniciou-se no pátio escolar. Quando findou o tempo da 
aula, transportamos a lixeira para o laboratório de ciências, onde 

posteriormente o trabalho foi concluído. 
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Projeto 
realizado 

LIXEIRA GRAFITADA 
Um dos objetivos do projeto é a revitalização do pátio da escola, como um 

espaço que estimule hábitos saudáveis para seus frequentadores, 
fomentando ações positivas sobre algumas mazelas da comunidade. 

Grafitar foi indicado para aumentar a interação dos jovens, produzindo 
sentidos e significados sociais que o próprio grafite proporciona, como um 
elo, resgatando as relações afetivas dos alunos com o nosso bem comum, 

que é a escola.  

Culminância do 
ponto de vista do 

orientador 

A culminância do Projeto ocorreu no dia 26/11, às 10h. Os alunos do 
projeto foram reunidos no auditório e  as professoras  apresentaram o 

desenvolvimento do Projeto, neste ano, através de fotos num PPT.  

Outras 
observações dos 

professores 

Os ambientes da escola utilizados para a execução das diversas atividades 
foram a sala de leitura, o laboratório de ciências, o pátio, o laboratório de 

informática e até a sala de aula tradicional. 
Porém, percebemos que na sala de leitura o trabalho transcorria num clima 

de maior interação, até mesmo pela disposição do mobiliário. Era o 
preferido dos alunos. 

Essa proposta tornou-se uma das referências para a elaboração deste 
projeto de trabalho, juntamente com as análises, os questionamentos e as 
pesquisas sobre o ambiente escolar e do entorno, concretizadas nas aulas 

de Física, com uma turma do primeiro ano do ensino médio, desta unidade 
escolar que leciono.  

   
Fonte: compilado pela autora a partir do diário de registro do orientador, da ferramenta de colaboração on-line e 

da apresentação realizada pelos professores em 5 de outubro de 2018 (SHELL, 2018).  
 

 

- Origem do tema:  a partir do relato da professora, percebe-se que os alunos 

levantaram vários problemas a serem tratados, entre eles a qualidade da merenda escolar, a falta 

de saneamento básico, a violência da comunidade do entorno e a falta de espaços para lazer. 

Durante 3 meses do projeto, os alunos trabalharam com a horta hidropônica, que era o tema 

acordado entre os 3 docentes participantes do Programa na escola. A partir do segundo 

semestre, o trabalho dos alunos voltou-se para a produção de lixeiras realizadas com material 

reciclável, como início do processo de revitalização das áreas de lazer da escola. Ambos os 

projetos demonstram ter aderência aos anseios dos alunos, não há indicação, porém, que os 

alunos tenham de fato escolhido os projetos. 

- Tempo: das 80 horas anuais disponíveis para o trabalho com sua turma, Silvia 

trabalhou no mínimo 24 horas de atividades do NXplorers com seus alunos. A docente em sua 

apresentação do desenvolvimento do trabalho para o coletivo de professores participantes da 

terceira formação informou ainda que precisou utilizar horários extraclasse para realizar 

algumas ferramentas com seus discentes.  



 113

- Espaço físico: Silvia relatou ter utilizado vários ambientes da escola:  sala de aula, 

pátio, laboratório de informática e, o preferido dos alunos: a sala de leitura. Dispostas com 

grandes mesas coletivas e redondas, o espaço, segundo Silvia, possibilitou a maior integração 

e interação dos alunos. Foi possível para a turma deixar afixado nas paredes o resultado das 

ferramentas desenvolvidas, possibilitando a consulta e a retomada, sempre que necessário. 

- Recursos: Assim como Estela e Leonardo, Silvia utilizou vários recursos disponíveis 

no CIEP, tais como forno elétrico, televisão, internet, projetor e equipamento de som. Inclusive, 

desenvolveu as ferramentas lançando mão de post-its, material considerado de alto custo.  

- Ferramentas: Silvia usou com seus alunos seis das doze ferramentas apresentadas 

pelo Programa. A exemplo dos colegas, optou por utilizar aquelas que tivessem a oportunidade 

de praticar nos momentos de formação.  

- Integração de turmas: Enquanto as turmas da 1ª série e da 3ª série trabalhavam 

conjuntamente o projeto da horta hidropônica (maio e junho), as turmas tiveram 2 momentos 

de interação: a gincana ecológica e a pizzada. Após esse período, só voltaram a se encontrar no 

dia da culminância na qual os projetos foram apresentados a todas as turmas do E.M. da escola.   

- Relação com a escola: a ferramenta Círculo de perspectivas pressupõe a entrevista de 

outros atores da comunidade escolar e, de fato, os alunos circularam pelo CIEP entrevistando 

diretor, merendeiras, outros alunos e professores. A escola foi envolvida também na gincana 

ecológica, na qual todos puderam participar. O coletivo escolar seria beneficiado pela horta 

hidropônica, mas continuou sendo beneficiado pelo projeto das lixeiras, uma vez que ele visava 

“a revitalização do pátio da escola, como um espaço que estimule hábitos saudáveis para seus 

frequentadores, fomentando ações positivas” e as lixeiras foram de fato instaladas. 

- Relação com a comunidade do entorno: Além da entrevista realizada junto aos pais, 

como parte da ferramenta Círculo de perspectivas, não foram identificadas ações que incluíram 

o entorno da escola. 

 - Conteúdos: No que tange ao Currículo Mínimo da SEEDUC/RJ, a adoção do 

NXplorers pela professora Silvia possibilitou que esta lançasse mão de duas das premissas do 

documento, como o ensino interdisciplinar e contextualizado e a incorporação de projetos e 

temáticas transversais. Referente especificamente à disciplina de Física, não se verificou 

relação direta com nenhum dos eixos propostos no documento prescrito. O trabalho foi mais 

desenvolvido na direção de revisão de conceitos como calor, temperatura e grandezas físicas. 

Percebe-se que a professora Silvia priorizou a discussão sobre os grandes temas ambientais. 

- Especificidades de Silvia: A docente acrescentou ao projeto um questionário por ela 

desenvolvido, objetivando avaliar o desenvolvimento do projeto por parte dos alunos. Esse 
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questionário foi respondido antes da reorientação do projeto para a revitalização do espaço 

escolar, mas não é possível estabelecer uma relação direta entre os dois. 

4.4.4 Um olhar sistêmico sobre as práticas analisadas 

Como visto nos dois últimos subcapítulos, os professores foram a peça chave para a 

efetiva integração das duas propostas educacionais. Foi por meio de sua presença, reflexão e 

ação que se fez possível a comunhão da proposta do NXplorers à proposta estadual. Receptores 

de várias influências e proprietários de uma responsabilidade educativa, os professores foram 

responsáveis por traduzir e acomodar as mais diferentes forças atuantes na sociedade e parceria 

estabelecida para, por meio de sua prática e conhecimentos, viabilizar a aprendizagem  de seus 

alunos. A imagem abaixo representa, a partir do operador de religação sistêmico, algumas 

destas forças atuando sobre o fazer docente: 
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Figura 6: O professor do NXplorers inserido no sistema educacional 

 
Fonte: a autora 

 
Por meio dessa abordagem, os professores de Ensino Médio pesquisados aparecem 

como um ponto forte de ligação entre vários agentes e realizadores de distintas aspirações. Eles 

devem seguir as DCNEMs e PCNEMs, incluindo os conteúdos listados no Currículo Mínimo, 

de preferência por meio de um trabalho interdisciplinar baseado no fazer do aluno (projetos) 

ou, como muito utilizado na prática do “aprender fazendo”. Tudo isso atendendo às expectativas 

de apresentar ao final do ano a realização de um projeto por parte dos estudantes que ocasione 

uma mudança positiva para a escola e/ou comunidade do entrono, trazendo viabilidades e dados 

para serem exibidos nos relatórios sociais da empresa.  Para isso, eles têm 80 horas anuais que 

também serão usadas para outras tarefas que levem os estudantes a progredir para o próximo 

ano e, ao final do ciclo, apresentem bons resultados no ENEM. Neste cenário, os professores 

aparecem como a conexão mais forte para a integração entre o sistema público e o sistema 
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privado no Programa NXplorers. Usando um termo referido pelo programa, o docente é um 

ponto de alavancagem, aquele dentro de um sistema que, ao sofrer uma intervenção, tem 

maiores condições de provar mudança no sistema. Observando por este viés, fica visível 

entender a urgência da valorização dos professores da Educação Básica pública, tanto por parte 

das redes de ensino pública, quanto por parte da sociedade e suas instituições privadas. Afinal, 

eles carregam um grande potencial gerador de mudanças, rumo à uma educação pública 

consistente, que formem os estudantes individual e coletivamente. 

4.5 Currículo avaliado 

Se, como vimos, no processo de sua implantação o currículo sofre inúmeras 

influências de diferentes agentes e em diversas medidas, as avaliações dos alunos transformam-

se em importantes indicadores da qualidade do currículo original e, por isso mesmo, acabam 

por configurar-se em mais uma força de influência sobre as atividades desempenhadas pelos 

professores: “a avaliação atua como uma pressão modeladora  da prática curricular, ligada a 

outros agentes, como a política curricular, o tipo de tarefas nas quais se expressa o currículo e 

o professorado escolhendo conteúdos e planejando atividades” (SACRISTÁN, 2017, p.212). É 

na etapa  de avaliação que é possível cotejar os objetivos prescritos no currículo oficial com a 

aprendizagem dos alunos, e verificar a relação estabelecida entre a teoria (currículo prescrito) 

e a prática (currículo avaliado). No estudo em tela, esta etapa de avaliação é a que sustenta a 

análise de dados no sentido de cumprir o último objetivo específico: destacar, na produção 

discente, as atividades realizadas para cumprir a proposta do Programa de desenvolver uma 

solução para um problema de sustentabilidade relativo à comunidade escolar à luz  da 

correlação entre o currículo do Programa NXplorers e o currículo mínimo da SEEDUC/RJ.   

A SEEDUC/RJ não disponibilizou ou demandou nenhuma ferramenta de avaliação do 

Programa, tendo acompanhado as ações por meio de sua equipe de Superintedência de pessoas 

e pelo Relatório do Programa NXplorers 2018. Já as avaliações propostas pela empresa Shell 

têm dois objetivos distintos: 

a. Verificar a percepção do Programa por parte de alunos e professores por meio de 

um questionário eletrônico, cujo preenchimento é facultativo e anônimo. O 

resultado desses instrumentos é compilado por uma empresa externa e é divulgado 

a todos os países no ano seguinte da execução do Programa. Esse resultado é usado 

para divulgar boas práticas e apontar melhorias no desenvolvimento do Programa e 
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não foi utilizado nesta pesquisa, por se tratar de um documento gerido por uma 

equipe na Inglaterra. 

b. Divulgar para a sociedade os resultados do Programa. Tais resultados são expressos 

em: 

 Número de escolas, professores e alunos envolvidos, retirados dos relatórios 

de gestão do Programa. 

 Documentação da utilização da metodologia NXplorers e dos projetos 

realizados, retirados da ferramenta de colaboração on-line preenchida pelos 

professores e no caderno de registros do orientador. 

 Depoimentos de participantes, retirados de entrevistas e grupos focais 

realizados pela equipe de gestão do Programa. 

Esses dados e documentos foram utilizados para a criação de um vídeo de 3 minutos, 

utilizado para divulgar a ação de responsabilidade social da empresa. 

Não havia, em 2018, um sistema organizado de coleta de dados no sentido de garantir 

a uniformização de informações provenientes de cada escola, portanto não foi possível 

estabelecer um padrão de apresentação de resultados. Os documentos apresentados nas 

próximas páginas foram organizados pela pesquisadora de modo a representar a diversidade de 

atividades e o envolvimento dos alunos no Programa, mas não dão conta de toda a produção 

discente. 
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4.5.1 Produção dos alunos da professora Aurora - Grupo 1 

Projeto: Revolucionários do Lixo 

 

Figura 7:  Resultado do uso de ferramentas do Programa NXplorers 

 
Fonte: Registros do orientador, professora Aurora. 

 

Os alunos da professora Aurora, grupo 1, que trabalharam com a problemática do lixo 

na comunidade do entorno escolar, usaram as ferramentas do Programa para entenderem 

melhor as causas e consequências do tema escolhido por meio da ferramenta Círculo de 

conexões (A); usaram a ferramenta Círculo de perspectivas (B) para estruturar a entrevista 

que fizeram com os  funcionários da escola: gestores, professores, cozinheiros e pessoal da 
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limpeza da escola e também com representantes da comunidade como pais, outros alunos e 

demais moradores. A ferramenta Efeito de propagação (C) realizada pelo grupo demonstra 

que os alunos entenderam as consequências esperadas e não esperadas de suas ações de coleta 

seletiva, reuso e reciclagem do lixo. Os estudantes registraram que o acúmulo do lixo poderia 

piorar a situação econômica e de saúde dos moradores do entorno, ao mesmo tempo em que 

apontaram a falta de investimento do governo como uma das causas da situação de 

saneamento básico no local. 

 

Figura 8:  Criação de composteira e horta 

 
Fonte: Registro do orientador do Programa. 

 

O grupo de alunos produziu uma composteira para destinar o lixo orgânico produzido 

na escola. 
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Figura 9:  Registros do evento de culminância do Programa NXplorers  

 
Fonte: Registro do orientador do Programa. 

 

 
No dia da culminância do projeto, pode-se observar várias ações realizadas pelos 

alunos: ações de comunicação, representadas no convite eletrônico que criaram e distribuíram 

(A); realização de oficinas de reciclagem de vidro (B) e plástico (C) realização de desfile de 

fantasias criadas a partir de material reciclado (D) e de concurso de paródias sobre o descarte 

adequado do lixo (E) e a instalação de um ecoponto (F) nas premissas da escola para receber 

material descartado pelas famílias dos alunos, funcionários e vizinhos da Colégio estadual. 
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4.5.2 Produção dos alunos da professora Aurora - Grupo 2  

Projeto: Desperdiçar água é se matar aos poucos, não seja tolo. 

 

Figura 10:  Resultado do uso de ferramentas do Programa NXplorers 

 
Fonte: Registro do orientador do Programa. 

 

Os alunos da professora Aurora, grupo 2  trabalharam com a problemática da falta de 

água na unidade escolar e na comunidade do entorno.  Utilizaram as ferramentas do Programa 

para se aprofundarem nas causas e consequências do tema escolhido. A  ferramenta Círculo 

de perspectivas (A) demostra o envolvimento da comunidade escolar com o tema: diretor, 

funcionários e vizinhos deram sugestões de ações para diminuir o consumo de água enquanto 
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alunos e professores indicaram problemas estruturais na escola que acarretavam no consumo 

elevado; os alunos trabalharam com a ferramenta funil de viabilidade (B) para avaliar a 

possibilidade de execução de dez ideias propostas pelo grupo levando em conta os fatores 

tempo, custo, conhecimento necessário e possibilidade de escalar a  realização de cada uma, 

eles concluíram ser possível realizar sete das ações imaginadas.  

Figura 11:  Resultado do uso de ferramentas do Programa NXplorers 

 
Fonte: Registro do orientador do Programa. 

 

A figura 11 demonstra a ferramenta Efeito de propagação (C) realizada pelo grupo 

alertou os estudantes, entre outras coisas,  para a consequência maléfica da falta de água na 
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escola: a perda de dias letivos levaria ao baixo rendimento estudantil que diminuiria as suas 

possibilidades de ingressarem em um IES acarretando em empregos com salários mais baixos; 

e a Pirâmide de persuasão que os auxiliou a desenvolver e praticar os argumentos que 

lançaram mão para engajar colegas, funcionários  e a comunidade do entorno escolar. 

 

 
Figura 12:  Registros do evento de culminância do Programa NXplorers 

 
Fonte: Espaço de colaboração on-line: professora Aurora. 
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No dia da culminância do projeto, foram observadas as ações realizadas pelos alunos: 

ações de comunicação, representadas nos cartazes produzidos e espalhados pela escola  (A); 

produção de filtros de água caseiros com garrafas PET (B) e medidas de manutenção e de 

reuso de água como a instalação de coletor de água da chuva para a lavagem do pátio (C), 

observados na Figura 12. 
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4.5.3 Produção dos alunos dos professores Estela e Leonardo - Grupo 3. 

Projeto: Mãos à horta. 

 

Figura 13:  Resultado do uso de ferramentas do Programa NXplorers 

 
Fonte: Espaço de colaboração on-line: professora Estela. 

 

Os alunos do grupo 3 dos professores, Estela e Leonardo, trabalharam em torno do 

problema da qualidade dos alimentos servidos na escola. A ferramenta Círculo de conexões 

(A) realizada demonstra que o incremento  da qualidade da merenda poderia levar à melhoria 

da satisfação e da saúde dos alunos, a ferramenta demonstra também a carência de políticas 

públicas enfrentada pela comunidade nas áreas de saúde, alimentação e preservação do meio 

ambiente. Embora não seja possível ler seus conteúdos, é possível verificar que o grupo 

realizou quatro Quadrantes de cenários (B) para vislumbrar os futuros possíveis em relação à 

qualidade de alimentos distribuídos na merenda. A ferramenta Pirâmide de persuasão (C) 

demonstra que o grupo adequou o seu discurso de divulgação de seu projeto de horta 

hidropônica a diferentes públicos, conforme requerido pela ferramenta.  
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     Figura 14: Registros do evento de culminância do Programa NXplorers 

 
Fonte: Espaço de colaboração on-line: professora Estela. 

 

O grupo construiu a horta hidropônica com material reciclável e se aprofundou em 

conhecimentos pertinentes à área de Ciências da Natureza para regular a luminosidade e os 

nutrientes para o cultivo. Por fim, pode-se observar o retorno que o projeto dos estudantes 

teve para a comunidade escolar como um todo, pois as alfaces foram consumidas na merenda 

de todos os alunos.  
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4.5.4 Produção dos Alunos da Professora Silvia - Grupo 4. 

Projeto: Revitalização do espaço da escola 

 

Figura 15: Processo e resultado do uso de ferramentas do Programa NXplorers 

 
Fonte:Espaço de colaboração on-line – Professora Silvia 

 

A professora Silvia e seus alunos começaram trabalhando em conjunto com os 

estudantes dos professores Estela e Leonardo mas, em agosto de 2018, decidiram trabalhar 

com a revitalização do espaço escolar. As atividades realizadas pelo grupo: Acordo de 

trabalho colaborativo (A), Pirâmide de persuasão (B) e Círculo de perspectivas (C), exibidas 

na figura 15,  referem-se à exploração do tema inicial, à qualidade da merenda escolar e à 

produção de uma horta hidropônica.  
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Figura 16: Registros dos eventos de sensibilização e culminância do Programa NXplorers 

 
Fonte: Espaço de colaboração on-line – Professora Silvia 

 
 

No início de agosto, Silvia realizou uma enquete com seus alunos e estes 

demonstraram maior envolvimento com a problemática da conservação do espaço e o grupo 

iniciou um trabalho de pesquisa de possíveis melhorias no pátio escolar com o uso de materiais 

recicláveis. Fizeram visitas à uma estação de reciclagem e decidiram desenvolver uma lixeira 

a partir de garrafas PET e rodas de bicicletas velhas.  Embora o processo tenha sido tortuoso, 

o grupo terminou por fabricar um objeto de utilidade coletiva para ornamentar um espaço 

compartilhado da escola que atendeu às demandas pessoais dos integrantes.  
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Figura 16: Produto final da produção da lixeira grafitada 

 
Fonte: Espaço de colaboração on-line – Professora Silvia 

 

A partir da observação das imagens do desenvolvimento dos projetos, realizados pelos 

alunos, pode-se inferir que requisitos caros aos documentos oficiais brasileiros foram 

trabalhados na execução do Programa, ou seja, o currículo por competências e, mais 

especificamente, as competências abaixo grifadas: 

De que competências se está falando? Da capacidade de abstração, do 
desenvolvimento do pensamento sistêmico, ao contrário da compreensão parcial e 
fragmentada dos fenômenos, da criatividade, da curiosidade, da capacidade de 
pensar múltiplas alternativas para a solução de um problema, ou seja, do 
desenvolvimento do pensamento divergente, da capacidade de trabalhar em 
equipe, da disposição para procurar e aceitar críticas, da disposição para o risco, do 
desenvolvimento do pensamento crítico, do saber comunicar-se, da capacidade de 
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buscar conhecimento. Estas são competências que devem estar presentes na esfera 
social, cultural, nas atividades políticas e sociais como um todo, e que são condições 
para o exercício da cidadania num contexto democrático (BRASIL, PCNEM, 2000, 
p.11, grifo nosso). 

 

Do ponto de vista da empresa Shell e do currículo expresso no Programa NXplorers, 

pode-se verificar que os alunos passaram pelas fases propostas pelo NXplorers, refletindo sobre 

a maioria das questões propostas que estão retomadas abaixo: 

 Na fase Explorar:  

a. Quais são os problemas?;  

b. O que está causando estes problemas? e  

c. Como podemos nos aprofundar nestes problemas? 

 Na fase Criar: 

a. O que pode acontecer se nada mudar?  

b. Quais ações poderiam trazer uma melhoria para a situação atual? e 

c. Qual é o nosso futuro preferido? 

 Na fase Mudar:  

a. Qual ação poderá nos levar ao nosso futuro preferido?  

Verifica-se também que grande parte do trabalho foi pautado pelo uso das ferramentas 

propostas pelo Programa, o que demonstra que os professores se apropriaram da metodologia 

sugerida. 

Por fim, verifica-se que todos os projetos propuseram ‘mudanças positivas ao mundo”, 

como almejado pela empresa. Essas mudanças foram conquistadas com o protagonismo dos 

alunos no sentido de eles terem de fato se apropriado da proposta, intervirem em seus ambientes 

e tomarem decisões sobre seu próprio projeto e, consequentemente, aprendizado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em resposta ao objetivo tecido nesta pesquisa: analisar, a partir de uma abordagem 

sistêmica, o processo de integração de uma proposta educacional inglesa, oriunda do setor 

privado, à educação pública fluminense, mais especificamente a dois colégios de ensino médio, 

por meio da análise do desenvolvimento do Programa NXplorers, com ênfase no trabalho 

docente, o objetivo foi cumprido. Pode-se dizer que houve a integração dos projetos educativos 

da SEEDUC com o da Shell, e que esta se deveu majoritariamente à prática pedagógica dos 

professores. 

Os objetivos específicos foram contemplados. O primeiro objetivo: descrever, a partir 

da concepção processual do Currículo de Sacristán o currículo oficial da SEEDUC/RJ e do 

Programa NXplorers e suas respectivas formas de apresentação aos docentes, buscando 

estabelecer pontos de convergência e de divergência entre as duas propostas. O processo 

começou com a compatibilidade de alguns objetivos gerais dos dois currículos oficiais, como 

a educação por competências e o trabalho interdisciplinar e contextualizado. Essa convergência 

ficou restrita à Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, pois esta é a área 

de foco da atuação da Shell no que tange à educação. Estabeleceu-se uma aproximação entre 

os currículos, sem, no entanto,  estabelecer uma relação direta entre os  currículos apresentados, 

uma vez que o Programa NXplorers tem o seu material próprio, e tampouco foi possível analisar 

os livros-textos escolhidos por cada professor no âmbito do PLND. É concebível  pontuar, 

contudo,  que todos os professores empregaram parte do conjunto de materiais do Programa 

para  contribuir com  as atividades por eles propostas para atender ao Currículo Mínimo da 

SEEDUC/RJ.    

Foi cumprindo, também, o segundo objetivo: identificar, a partir da concepção 

processual do Currículo de Sacristán, os fatores que influenciam o planejamento docente para 

a efetiva  integração da proposta privada na educação pública. Ao observarmos a modulação 

do currículo, verifica-se que o trabalho do professor é essencial para a assimilação do currículo 

de uma empresa privada na Educação pública. A análise dessa modelagem contribuiu para o 

levantamento de  quatro fatores que influenciaram todos os professores, ainda que em diferentes 

medidas: 1. formação de professores; 2. (in)compatibilidade dos calendários do Programa ao 

calendário letivo da SEEDUC/RJ de 2018; 3. atuação, individual ou coletiva, dos professores;  

e 4. necessidades dos estudantes. Enquanto no caso do NXplorers 2018,  as necessidades 

pedagógicas dos alunos e de suas escolas, relacionadas ao contexto sociocultural em que se 

situam, puderam ser contempladas, pois o programa prevê que os alunos trabalhem em cima de 
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um problema levantado por eles.  Já a análise do currículo modelado apresentou três fatores de 

atrito que poderiam ser resolvidos antes da apresentação do Programa aos docentes, tais como: 

a integração do Programa ao calendário letivo, objetivando uma compatibilidade da execução 

das ações docentes com o cumprimento dos objetivos do Programa; a escolha de uma época do 

ano e formato mais adequado para a formação dos professores; e a proposição de uma 

participação coletiva de grupos de professores de uma escola, objetivando maior integração das 

disciplinas em função da construção de um conhecimento comum e  a disponibilização de 

tempo suficiente para a execução do NXplorers dentro do tempo curricular dos professores.  

 Pode-se entender que o cumprimento do terceiro objetivo: analisar, a partir da 

concepção processual do Currículo de Sacristán, as atividades realizadas pelos professores com 

seus alunos no âmbito do Programa NXplorers e a aderência de tais atividades ao Currículo 

Mínimo da SEEDUC/RJ, resultou na descoberta da dimensão da importância do papel dos 

professores nesta parceria. Importância esta, que pode ser considerada em outras parcerias 

público-privadas. Por meio da análise do currículo na ação, ou seja, das atividades realizadas 

por cada professor com o seu grupo de alunos, foi possível corroborar que houve de fato uma 

integração entre os dois projetos curriculares devido, principalmente, à atuação dos docentes 

observados, que atuaram como mediadores. Todos trabalharam com certa autonomia, o que foi 

observado na forma particular com que cada um apresentou e tratou a origem do tema 

desenvolvido, o tempo dedicado, o espaço físico e recursos utilizados, as ferramentas do 

programa empregadas, o envolvimento de outros atores escolares, a relação com a comunidade, 

os conteúdos currículo mínimo abordados, a integração entre as diferentes turmas dos colégios,  

suas especificidades, no âmbito do Programa e, sobretudo, o diálogo destes com os objetivos 

curriculares para o E.M. fluminense. 

No que concerne ao quarto objetivo: destacar, na produção discente, as atividades 

realizadas para cumprir a proposta do Programa de desenvolver uma solução para um 

problema de sustentabilidade relativo à comunidade escolar à luz  da correlação entre o 

currículo do Programa NXplorers e o currículo mínimo da SEEDUC/RJ, pode-se dizer que 

foi cumprido. O  currículo avaliado corrobora a integração curricular observada nos 

objetivos anteriores, colocando os alunos no centro da ação pedagógica como sujeitos de 

ação, que usaram os recursos oferecidos pelo Programa para agir em suas comunidades de 

forma crítica e consciente, provocando melhorias em suas comunidades escolares e/ou 

entorno, como preconizam os documentos curriculares nacionais, fluminenses e do Programa 

NXplorers, com destaque ao currículo organizado por competências. 
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Os resultados positivos alcançados pelo Programa NXplorers, no ano de 2018, 

referentes ao protagonismo estudantil, não seriam possíveis sem o engajamento e 

comprometimento dos alunos28. Os relatos dos professores informam que a adesão inicial de 

poucos estudantes foi aumentando ao longo do processo, especialmente pelo fato de que os 

colegas menos interessados começaram a perceber o protagonismo daqueles entusiasmados 

desde o começo e passaram a interagir com os projetos “puxados” ou contaminados pelos pares.  

Identificou-se, por meio dos registros dos docentes, o desenvolvimento de habilidades não 

cognitivas, como trabalho em equipe, empatia, comunicação não violenta e também o 

desenvolvimento de competências cognitivas nas áreas previstas pelo Currículo mínimo do 

Estado.  

Ao final desta pesquisa, verifica-se que o paradigma do currículo por competências 

está bastante arraigado no setor público, estando presente nas mais diversas manifestações do 

currículo prescrito brasileiro e do Estado do Rio de Janeiro e, particularmente, no cotidiano dos 

sujeitos desta pesquisa. O operador de religação hologramático demonstra que o todo está 

contido nas partes “não apenas o indivíduo existe em uma sociedade, mas a sociedade existe 

em seu interior, uma vez que desde seu nascimento, a sociedade inculcou nele a linguagem, a 

cultura, suas proibições, suas normas” (MORIN; 2015a; p.116). O currículo por competências 

é uma máxima, está inculcado na sociedade brasileira, e dá ampla margem ao estabelecimento 

de PPP em Educação.  

A adoção de uma parceria público-privada na educação básica suscita muitos 

questionamentos e inseguranças sobre a interferência do setor privado na esfera pública em uma 

área tão significativa para a formação da sociedade como a Educação. Essas preocupações são 

legítimas e devem ser ponderadas pelas Redes de Ensino a partir de suas particularidades, mas 

não podem ser excluídas por princípio. A dicotomia entre o setor público e privado deve ser 

superada por uma visão dialógica onde cada setor precisa do outro para se retroalimentar, pois 

ambos são constituidores e constituintes de nossa sociedade. “O Estado é permeável a atores e 

interesses externos, em maior ou menor grau, em momentos diferentes do tempo, em 

decorrência de fatores históricos, econômicos, políticos e até mesmo motivado por razões 

estritamente pessoais” (SOUSA; TRIPODI, 2018, p. 250). 

 

 
28 Embora não seja escopo desta pesquisa, é digno de nota o fato de que todos os alunos com quem a autora 
conversou terem citado a colaboração e o trabalho em equipe como um benefício do Programa. 
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No estágio atual do capitalismo mundial, o estabelecimento de PPP mostra-se como 

um recurso de transferência de conhecimentos da área privada para a pública, o que não 

significa dizer que a área pública é por natureza carente e recipiente de toda a iniciativa privada. 

Mas é admissível que o setor público se sirva de inovações e iniciativas privadas, desde que 

estas sejam introduzidas por meio de processos democráticos que envolvam professores e 

gestores de escolas públicas e que estes possam expressar suas necessidades e carências, não 

devendo ditar a agenda da escola pública ou impor sua cultura, uma vez que a escola não se 

limita a preparar o aluno para sua vida laboral futura.  

Enumeram-se abaixo algumas recomendações e sugestões na efetivação de parcerias 

público-privadas em educação básica que podem ser úteis para gestores de departamentos de 

responsabilidade social corporativa e de formuladores de políticas públicas. 

 Escola como co-autora: qualquer programa que pretenda produzir efeitos na 
Educação precisa entender o ambiente escolar em que intenciona atuar, com suas 
necessidades específicas. Não há como pensar na “escola” como uma instituição 
idêntica em diferentes territórios e contextos. Cada instituição tem suas 
carências e potencialidades que precisam ser consideradas na ocasião da 
implamentação de um programa educacional. Uma receita única que sirva a 
várias instituições tem grandes chances de não frutificar. Qual é o sentido de 
fornecer oficinas no contraturno em escolas de tempo integral que 
regularmentem, mandem seus alunos para casa antes do almoço por falta de 
água? Se as propostas ofertadas não fizerem sentido para as unidades escolares, 
elas serão inócuas. 

 Participação facultativa dos professores: o cotidiano docente é repleto de 
atividades burocráticas e pedagógicas por natureza, existem inúmeras tarefas 
que devem ser realizadas para além do tempo em que estão em sala de aula: 
planejamento, estudo de novas tecnologias e metodologias, reuniões de equipe, 
conselhos de classe, conversas de corredor com estudantes, adaptação de 
conteúdos às diferentes necessidades dos estudantes, controle de frequências, 
desenvolvimento de ações avaliativas, conversas com responsáveis. Soma-se a 
isso o fato de muitos professores se dividirem entre mais de uma escola, tendo 
matrículas em duas ou mais unidades escolares. A participação dos professores 
em Programas educacionais privados deve ser facultativa, pois diante deste 
cotidiano atarefado não há como exigir dedicação se os docentes se sentirem 
obrigados a participar de um programa no qual podem não enxergar benefício. 
No caso de Programas mandatários, eles devem estar inseridos na carga horária 
contratual dos professores. 

 Programa deve preservar a autonomia docente: o professor, por ser o agente que 
une os diferentes atores educacionais e faz a mediação destes com os estudantes, 
é o ator que deve ter o maior controle sobre as práticas pedagógicas 
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desenvolvidas na escola. Não é possível esperar dos docentes que cumpram uma 
lista de tarefas sem adaptá-las ao seu público e contexto cotidianamente. 

 Compatibilidade com o calendário escolar: um programa educacional tem 
maiores chances de ser integrado ao currículo e ao planejamento dos professores 
quando apresentado e discutido anteriormente ao início do ano letivo em que 
será desnvolvido. Desta forma, os professores terão condições de se preparar, 
estudando a nova proposta, para adaptá-la às necessidades de seus alunos e das 
demandas do Projeto Político Pedagógico da escola. 

 Incorporação ao plano de formação de carreira dos professores: no setor 
privado, o profissional que se qualifica pode usar o novo conhecimento para 
negociar aumentos de salários,  no setor público não deveria ser diferente. Os 
sistemas públicos de educação devem prever, dentro de sua regulamentação, 
alguma forma de possibilitar vantagens aos professores que se dispõem a realizar 
formações  e participar de programas educacionais criados fora da rede. Essa 
valorização pode ser em forma de prêmio, bônus salarial,  pontos para 
progressão na carreira etc.  

 Apoio aos docentes em médio prazo: os programas educacionais que apresentam 
muita inovação ou servem-se de novas tecnologias exigem dos docentes um 
tempo considerável de prática. É possivel que no ano inicial da implantação do 
programa, os docentes concentrem sua atenção na sua prática, em como realizar 
as novas tarefas. É com o tempo e na interação com os alunos que 
questionamentos mais complexos podem surgir e é neste momento que os 
professores precisam de maior apoio e interação. Neste sentido, faz-se 
necessário que o apoio aos docentes se estenda por um período maior de tempo, 
que ultrapasse o ano de implementação do programa, se se pretende que eles 
incorporem as novas práticas em seus cotidianos para além do período de 
implantação. 

 Contrapartida para a instituição escolar: as empresas que planejam contribuir 
para a educação básica como ação de Responsabilidade Social Corporativa, o 
privado, fazem por inúmeros motivos, sejam eles filantrópicos, de 
posicionamento da marca, demanda de profissionais etc. Quando o programa é 
criado dentro de uma empresa, é possivel imaginar que ele tenha sido 
desenvolvido para atender alguma necessidade específica desta corporação e que 
possa trazer a esta algum retorno,  portanto é concebível esperar que o 
proponente propicie também algum benefício para a comunidade escolar, seja 
ele de estrutura, de equipamento, de abertura de vagas para jovens aprendizes 
ou estágios ou de apoio à iniciação científica para estudantes que ingressarem 
em universidades. Esse benefício deve ser percebido pela comunidade escolar, 
caso contrário corre-se o risco de passar uma mensagem truncada sobre as 
motivações do Programa. 
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Reflexões para o amanhã 

 

Dos resultados ora obtidos surgiram duas indagações que podem apontar caminhos 

para futuras pesquisas.  O primeiro, concerne à condição docente dentro de nossa sociedade. 

Os professores comprometidos com o ensino, abertos às novidades e críticos sobre seu trabalho 

e papel na sociedade, como os sujeitos desta pesquisa, levaram a cabo a tarefa de integrar duas 

propostas educacionais de forma a contribuir com a aprendizagem de seus alunos, mesmo que 

enfrentando condições sociais de desvalorização e falta de recursos em suas unidades 

educacionais. Eles, juntamente com seus alunos, foram os protagonistas deste estudo.  

 O filósofo coreano Byung Chul Han em seu livro A sociedade do cansaço mostra que 

a sociedade do século XXI valoriza o desempenho, na qual cada um é o gestor de sua própria 

vida e responsável por seu sucesso e fracasso. Nesta sociedade, nós podemos tomar as nossas 

decisões e traçar nossos caminhos, não sendo subjugados pelos controles anteriormente 

impostos. Este liberalismo social, acompanhado da sensação de poder, fez com que muitos 

professores do Programa trouxessem para a si a responsabilidade de execução do programa, o 

que foi uma atitude louvável, por um lado, já que conseguiram engajar seus alunos e realizar as 

mudanças propostas. Por outro lado, essa atitude fez com que esses professores 

desempenhassem um papel além do exigido pela SEEDUC/RJ. 

O sujeito do desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga 
a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, 
não está a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se 
distingue do sujeito da obediência. A queda da instância dominadora não leva 
à liberdade. Ao contrário, faz com que a liberdade e coação coincidam. Assim, 
o sujeito de desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou livre coerção de 
maximizar o desempenho (HAN, 2017, p. 29). 

 

A visão dos professores como sujeitos de desempenho é problemática, pois ela 

esmaece as más condições de trabalho a que estão submetidos os professores desta pesquisa, 

como salas de aulas com 40 alunos, falta de recurso escolares, formação continuada deficiente, 

salários baixos e, muitas vezes, atrasados, como aconteceu de janeiro a abril de 2018, além de 

outros problemas.  

Faz-se necessário, pois, olhar os professores do ponto de vista sistêmico.  De fato, eles 

podem ser considerados o ponto de alavancagem no caso de parcerias público-privadas na 

Educação análogas ao Programa NXplorers, ou seja, os agentes com maior potencial para 

interferir na formação dos estudantes para o cumprimento de objetivos educacionais 

específicos. E, neste sentido, deveriam ser também os sujeitos sobre os quais incidem os 

maiores investimentos, sejam estruturais,  de formação ou de valorização profissional.  
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Já, do ponto de vista dos docentes, quando se colocam como sujeitos de desempenho, 

o fazem regidos pelo princípio da imposição do operador de religação sistêmico. Se consideram 

como uma parte (indivíduo) e passam a agir em conformidade com o todo (sociedade) “é o que 

acontece quando indivíduos, em troca de acolhimento e proteção da sociedade se submetem às 

regras  e normas” (MARIOTTI, 2010, p. 154). O que pode ser cômodo tanto para o professor 

quanto para a sociedade, mas, por outro lado, pode refrear algumas potencialidades que ficam 

reprimidas, que podem ser entendidas como emergências, dentro do mesmo operador de 

religação sistêmico.  A pesquisa demonstrou que os professores não são apenas partes inseridas 

em um todo, são sujeitos com formas de pensar e trabalhar únicas, que proporcionam aos 

estudantes experiências e aprendizagens distintas fazendo emergir diferentes interesses, ideias, 

atitudes, como, por exemplo, o grupo de estudantes da professora Aurora que conseguiu da 

gestão escolar investimentos na manutenção do sistema hidráulico há anos negligenciado.  Os 

reparos foram feitos uma vez que a gestão percebeu que agora os alunos estavam 

comprometidos na preservação do espaço comum. 

 O segundo caminho aberto a novas pesquisas refere-se aos desdobramentos ao longo 

do tempo da instituição de PPP na educação básica. As peças do quebra-cabeça desta pesquisa 

se encaixaram e as respostas foram encontradas. A integração entre uma proposta privada de 

educação, criada na Inglaterra, pode ser integrada ao currículo de escolas públicas fluminenses 

a partir de alguns cuidados e ações, tanto das instâncias gestoras como, principalmente, de 

mediações realizadas pelos professores dentro de seus contextos pessoais e profissionais. 

Existem antagonismos, ambivalências e divergências, mas no caso específico desta pesquisa, 

pode-se dizer que foi uma parceria público-privada bem sucedida: professores e alunos 

trabalharam juntos para um projeto de melhoria em seu território que envolveu a comunidade 

escolar. A empresa cumpriu com sua responsabilidade social, e o poder público garantiu 

formação e atuação docentes em consonância com seu currículo, numa época em que passava 

por inúmeras dificuldades econômicas. Contudo, como adverte Edgar Morin, “a aceitação da 

complexidade é a aceitação de uma contradição, e a ideia de que não se pode escamotear as 

contradições numa visão eufórica de mundo” (MORIN; 2015a, p.64). Pensar que uma parceria-

público privada traz somente benefícios à sociedade pode ser uma visão eufórica do mundo. É 

necessário lembrar que uma relação dialógica pressupõe o conflito constante, posto que “o 

princípio dialógico nos permite manter a dualidade no seio da unidade. Ela associa dois termos 

ao mesmo tempo complementares e antagônicos” (MORIN; 2015a, p.74). Parcerias público-

privadas não são apenas complementares, são antagônicas. Elas não resolvem a dualidade entre 

o público e o privado, mas acomodam interesses em nome do bem comum. Resta uma questão: 
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ao longo do tempo uma das partes se fortalece em detrimento da outra? Em um estado em que 

existem 495 mil estudantes matriculados no Ensino Médio ações pontuais contribuem para a 

melhora da Educação? Será que há de fato uma relação dialógica no estabelecimento deste tipo 

de parceria, ou uma relação de circularidade onde o setor privado se alimenta da deterioração 

do poder público, que quanto mais enfraquecido mais aceita é a intervenção do setor privado? 

Em que lógica essas parcerias operam? Na lógica pública de educar para o bem-estar de todos 

os cidadãos, de educar para a ética planetária e para a compreensão ou na lógica de educar para 

a razão econômica?  
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