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RESUMO 
 

Esta dissertação tem por temática o Programa Mais Educação nas escolas 
estaduais de Porto Velho: percursos para a educação integral e propõe-se analisar a 
implementação do Programa Mais Educação no município de Porto Velho. Trata-se 
de um programa do Governo Federal que articula uma política de educação integral, 
tendo por base a oferta de atividades diversificadas no contraturno escolar, 
ampliando a jornada escolar. A educação integral tem sido assunto recorrente na 
sociedade como alternativa para a melhoria da qualidade de ensino e urge a 
necessidade de discuti-la a partir dos antagonismos de classe. Por isso, cabe 
ressaltar que as desigualdades presentes no âmbito da educação refletem, em 
última instância, a desigualdade material presente nas relações estabelecidas entre 
os homens. A partir do “real” da “história real”, fez-se necessário analisar as 
proposições educativas presentes no Programa Mais Educação e o ideal de 
Educação Integral e sua materialização no “chão da escola.” Em outras palavras, 
torna-se necessário ir além das aparências do discurso oficial proclamado, por isso, 
a presente investigação envolveu pesquisa bibliográfica, documental e de campo 
nas escolas estaduais de Porto Velho: Capitão Cláudio e 21 de abril. Através do 
materialismo histórico dialético foi possível compreender os limites e possibilidades 
do Programa Mais Educação em Porto Velho. Nesse sentido, a realidade não se 
explica por ela mesma, mas é fruto de uma multiplicidade de determinações. Com 
relação aos resultados desta pesquisa, constatamos que o Programa Mais 
Educação nas escolas acima citadas, não é um bom indutor para a implantação da 
escola de tempo integral ou de educação integral. O citado programa não 
proporciona as condições materiais necessárias para desenvolver as atividades no 
contraturno escolar rumo à educação integral. As escolas em nada alteraram suas 
rotinas escolares; os resultados são catastróficos, corroborados pelos índices da 
Prova Brasil. O Programa Mais Educação é um mecanismo de ajustamento dos 
indivíduos à ordem social vigente, em que fomenta um tipo de educação 
determinista, reproduzindo as contradições existentes numa sociedade estratificada 
em classes. 
 
Palavras-chave: Programa Mais Educação. Sociedade de classes. Educação 
Integral. Qualidade de Ensino. 
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ABSTRACT 
 
The theme of this dissertations: Mais Educação Program in State Schools of Porto 
Velho, RO: pathways to integral education. It aims to analyze the implementation of 
the More Education Program in Porto Velho. More Education is a federal government 
program that proposes an integral education policy, based on providing expanded 
after-school activities, extending the school daily journey. Integral Education has 
been a recurring theme in society as an alternative to improving quality of education. 
The necessity of discussing this theme urges from the classroom antagonisms. 
Therefore, it is important to highlight that the current dissimilarities in education 
reflect, ultimately, on inequality material present in the relationships established 
among men. From the “real” in the “real history”, it was necessary to analyze the 
propositions concerned to the More Education Program and the ideal of Integral 
Education and its materialization in ground school. In other words, it becomes 
necessary to go beyond appearances of what the official speech proclaims. This 
research has involved literature review, documentary analysis and field research in 
the state schools in Porto Velho: Capitão Cláudio Manoel da Costa and 21 de Abril. 
Through the historical-dialectal materialism it was possible to understand the limits 
and possibilities of the More Education Program in Porto Velho. In this sense, reality 
does not explain thought itself but it is the result of a multiplicity of determinations. 
Regarding the results of this study showed that the More Education Program in 
schools mentioned above, is not a good inducer for the implementation of the school 
full-time education or integral education. The said program does not provide the 
material conditions necessary to develop after school activities towards 
comprehensive education. Nothing changed schools in their school routines, the 
results are catastrophic, supported by indices of Proof Brazil. The More Education 
Program is a mechanism for adjustment of individuals to the social order, as it fosters 
a type of education deterministic, reproducing the contradictions in a society stratified 
into classes. 
 
Keywords: More Education Program. Class Society. Integral Education. Teaching 
Quality. 
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INTRODUÇÃO 
 
Analisar a implementação do Programa Mais Educação no município de 

Porto Velho, constitui-se no objetivo fundamental desta dissertação. O 
Programa Mais Educação é um mecanismo de indução de uma política de educação 
integral proposto pelo Governo Federal, tendo por base a oferta de atividades 
diversificadas no contraturno escolar, desenvolvidas tanto no interior da escola, 
quanto em outros espaços educativos. Em outras palavras, o Programa amplia a 
jornada escolar.  

Entre os objetivos proclamados nos documentos oficiais, observa-se que o 
Programa Mais Educação tem por finalidade universalizar o acesso, garantir a 
permanência e promover a aprendizagem nas escolas mantidas pelo Estado, 
constituindo-se em um dos pilares para superação das desigualdades presentes na 
educação escolar.  

Historicamente, desde Anísio Teixeira, podemos identificar algumas tentativas 
pontuais de implantação de escolas de tempo integral ou de educação integral, 
através de políticas públicas voltadas para tal objetivo. Nesse sentido, podemos 
apontar a experiência da Escola Parque na Bahia e dos CIEPs, no estado do Rio de 
Janeiro. O governo federal propôs-se a desenvolver, a partir de 1990, ações 
integradas de educação, saúde, assistência e promoção social para crianças e 
adolescentes, como forma de assegurar melhores condições de vida a este 
segmento da população. Surgiu o CIAC’s - Centro Integrado de Atenção à Criança e 
ao Adolescente e o CAIC - Centro de Atenção Integral à Criança, além de algumas 
experiências mais recentes até mesmo anteriores ao Programa Mais Educação. 

Nesse cenário, emerge uma profusão de interpretações e significados, acerca 
da temática; quais seriam as concepções adequadas para a implantação de uma 
escola de Educação Integral? Diante do déficit histórico em nossa educação, as 
proposições presentes apresentam possibilidades concretas de sua superação? 
Alguns temas estão presentes no discurso dos educadores, asseverando que são 
fatores que contribuíram para ruir o sistema de ensino do país: desestrutura familiar, 
violência nas escolas e a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes, crise de 
valores na sociedade, a lógica destrutiva capitalista, currículos excludentes, a não 
garantia de mobilidade social através da educação, desigualdades sociais e 
distribuição de renda.  
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Se o objetivo é analisar as concepções de educação integral presentes 
no Programa Mais Educação, é preciso fundamentar a discussão no interior de 
uma sociedade marcada pelos antagonismos de classe. Por isso, cabe ressaltar que 
as desigualdades presentes no âmbito da educação refletem, em última instância, a 
desigualdade material presente nas relações estabelecidas entre os homens. 
Embora necessária e imprescindível, a educação escolar não pode solucionar os 
problemas da desigualdade gerada pelas relações de uma sociedade de classes.  

Portanto, a ampliação da jornada escolar deve vir acompanhada da 
materialização de um projeto que permita as classes subalternas se inserir no 
mundo produtivo acompanhadas de uma sólida formação geral que lhes possibilite 
ampliar sua esfera de participação no governo da sociedade. 

Assim sendo, o estudo de qualquer problema no âmbito da educação, a partir 
de uma abordagem materialista histórico-dialética, deve ter como fundamento e 
princípio que o ser humano é antes de tudo histórico, e, portanto, em permanente 
transformação.  

Por conseguinte, faz-se necessário discutirmos, no espaço dessa introdução, 
a natureza e especificidade do trabalho como princípio educativo e a educação 
como ação humanizadora por meio do desenvolvimento de todas as potencialidades 
humanas.  

 
O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 

  
Trabalho e educação não podem ser dissociados quando se quer explicar a 

historicidade humana. O homem é o único ser que assegura sua existência a partir 
das atividades laborais, infere-se que essa faculdade o torna capaz de educar-se 
pelo trabalho. O traço distintivo entre o homem e os demais animais constitui-se na 
capacidade de adaptação a natureza, enquanto o homem necessita produzir sua 
própria existência, a partir do que encontra na natureza, os animais têm assegurado 
naturalmente a sobrevivência. E concomitantemente o homem produz a 
transformação da natureza, construindo um mundo humano, encetado nesse mundo 
a cultura. Ao processo de intervenção e transformação da ação do homem na 
natureza denomina-se trabalho. Sobressai a questão que a educação é obra 
inerente aos seres humanos, assertiva corroborada por Saviani (2008, p. 11) 
assegurando que: “a compreensão da natureza educativa passa pela compreensão 
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da natureza humana.” Portanto somente o ser humano trabalha e educa, por 
conseguinte o trabalho é uma ação intencional do homem, visando um fim 
específico. Argumento ratificado por Antunes (2002, p. 121): 

 
O trabalho desenvolve-se pelos laços de cooperação social existentes no 
processo de produção material. O ato de produção e reprodução da vida 
humana realiza-se pelo trabalho. É a partir do trabalho, em sua 
cotidianidade, que o homem torna-se ser social, distinguindo-se de todas as 
formas não humanas. 
 

O trabalho torna-se condição indispensável para a existência humana. 
Produzindo os bens materiais para a sobrevivência, o homem cria formas de 
produção diferenciadas, as quais através das sucessivas gerações são repassadas, 
modificadas e reelaboradas. Depreende-se que o homem não nasce sabendo e para 
fazer essa intervenção na natureza, ele precisa ser educado, incidirá que o ato de 
produzir do homem contribui para a sua formação desencadeando, também, num 
processo educativo. O que instiga associar a origem da educação com a origem do 
próprio homem. Saviani (1997, p. 2) reforça a ideia de vinculação entre educação e 
o homem: “a educação é inerente à sociedade, originando-se do mesmo processo 
que deu origem ao homem. Desde que o homem é homem ele vive em sociedade e 
se desenvolve pela mediação da educação”.  

Nas comunidades primitivas o trabalho em comum incidia na propriedade 
comunitária dos meios de produção, base das relações sociais. Havia uma 
coletividade pequena, sem classes sociais, em que todos usufruíam da propriedade 
comum da terra. O que se produzia era dividido, os instrumentos de trabalho 
rudimentares dificultavam o enfrentamento das adversidades da natureza e a luta 
pela subsistência. A educação nessas comunidades destinava-se ao preparo para a 
vida, para poder aprender essencialmente tinha que se praticar. A educação 
identificava-se com os interesses grupais e realizava-se igualitariamente, 
espontaneamente, de cunho informal. Os homens em contato com a natureza, 
relacionando-se com os outros homens se educavam e educavam novas gerações. 

O regime das comunidades primitivas entra em colapso face ao 
desenvolvimento de forças produtivas. Os homens aprendem a arte de fundir metais, 
aperfeiçoam suas ferramentas, provocando importantes mudanças: o 
desmembramento da atividade pastoril da agricultura, as trocas de produtos entre as 
tribos. As tribos decompõem-se formando grupos econômicos separados, surgindo 
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um trabalho diferente do comunitário, as mudanças desencadearam o surgimento da 
escravidão e da propriedade privada. 

Na Antiguidade Greco-Romana, diferentemente do modo de produção 
comunal, ocorre o modo de produção escravista, as relações não são de 
cooperação, mas de domínio e sujeição; os escravos eram considerados 
instrumentos, objetos e tratados como animais. O proprietário privado da terra 
assegurava sua subsistência sem precisar trabalhar, tarefa atribuída aos não 
proprietários. A partir do modo de produção escravista detecta-se a distinção 
educacional, uma para os proprietários de terra, no caso homens livres e outros 
destinados àqueles que não possuíam liberdade.  

Quanto ao modo de produção feudal as relações entre senhores e servos não 
eliminam o caráter de exploração, mas assumem uma nova configuração, haja vista, 
que os servos tinham o direito de cultivar uma porção de terra cedida pelo senhor, 
em contrapartida pagavam tributos em forma de uma parte considerável daquilo que 
produzia. Do modo de produção escravista e feudal surge uma classe ociosa que se 
sustenta do trabalho alheio, em virtude dessas benesses, usufrui de um tipo de 
educação diferenciado, o que nos reporta à Antiguidade onde temos a origem da 
palavra escola, como apontou Saviani (1997, p. 2), “que em grego significa lazer, 
tempo livre, ócio, e por extensão, ocupação dos homens que dispõem de lazer, 
estudo.” Outro local de referência formal de educação na Antiguidade Clássica foram 
os ginásios, destinados principalmente para a prática de exercícios físicos, 
privilégios daqueles que dispunham de tempo livre, ocioso. Acerca do tipo de 
educação ministrada no local acima citado, assevera Saviani (1997, p. 2):  

 
[...] educação diferenciada, centrada, nos exercícios físicos, música, arte da 
palavra e nas atividades intelectuais e desenvolvidas de forma sistemática 
através de instituições específicas, era, portanto, reservada à minoria, à 
elite. A maioria, isto é, aqueles que, através do trabalho, garantiam a 
produção da existência de si mesmos assim como dos seus senhores, 
continuava a ser educado de maneira assistemática através da experiência 
de vida cujo centro era o trabalho. 
 

Configura-se nesse recorte o dualismo que irá acompanhar o processo 
educativo, a educação sistematizada se apresenta como um direito para poucos, a 
maioria das pessoas educavam-se a partir do próprio trabalho. 

Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, em função do processo 
de transformação das bases materiais da sociedade, com o advento das relações 
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mercantis e o fortalecimento da burguesia e do Estado Moderno, a hegemonia da 
Igreja era cada vez mais ameaçada pelas perspectivas racionalistas, típicas do 
renascimento comercial e cultural.  

Com advento da sociedade moderna ganhava espaço a configuração de uma 
sociedade marcada pela mercantilização das relações sociais: tratava-se da 
gestação de um modo de produção assentado na produção de mercadorias, mas 
que ainda não possuía todas as condições materiais para sua consolidação. Para 
isso foi necessário um longo processo de expropriação dos meios de produção dos 
trabalhadores, a qual Marx fez referência em sua obra, O capital: 

 
O que faz época na história da acumulação primitiva são todos os 
revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em 
formação; sobretudo, porém, todos os momentos em que grandes massas 
humanas são arrancadas súbita e violentamente de seus meios de 
subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários livres 
como pássaros. A expropriação da base fundiária do produtor rural, do 
camponês, forma a base de todo o processo. Sua História assume coloridos 
diferentes nos diferentes países e percorre as várias fases em sequência 
diversa e em diferentes épocas históricas (MARX, 1985, p. 263). 

 
Dessa forma, a acumulação primitiva foi o ponto de partida do modo de 

produção capitalista. A Burguesia, classe capitalista dominante detém os meios de 
produção através da expropriação dos produtores. As atividades mercantis nesta 
época são intensas e deslocaram as atividades do campo para a cidade, face ao 
surgimento da indústria; o próprio campo passa a moldar-se nas relações urbanas. 
Rompem-se as relações naturais da idade média, em que a terra era a atividade 
primordial e coadunada por laços sanguíneos. Na sociedade moderna capitalista, as 
relações deixam de ser naturais e passam a ser sociais, declinando da ideia de 
comunidade e incutindo a concepção de sociedade como forma de organização 
mais adequada. O direito natural oriundo da idade média é substituído pelo direito 
positivo, que é estabelecido através de convenção contratual. Assegura Saviani 
(2001, p. 4) acerca dessa mudança: 

 
[...] está ligada a noção de liberdade como princípio do modo de 
organização da sociedade moderna, que está caracterizada na ideologia do 
liberalismo, significa que cada um é livre para dispor de sua propriedade. É 
importante considerar que a liberdade está estreitamente vinculada a 
propriedade. É uma sociedade de proprietários livres. Considera-se o 
trabalhador como proprietário da força de trabalho e que vende essa força 
de trabalho mediante contrato celebrado com o capitalista. [...] a sociedade 
moderna arranca o trabalhador do vínculo com a terra e o despoja de todos 
os seus meios de existência. 
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Pergunta-se como o trabalhador teria a liberdade assegurada, se foi usurpado 
o bem maior que possuía? A liberdade é emblemática e um paradoxo, haja vista, 
que resta ao trabalhador vender sua força de trabalho. Sobre o escamoteamento 
das doutrinas liberais Ponce (2010, p. 140) revela as verdadeiras facetas do 
discurso da igualdade: 

 
A igualdade perante a lei, que foi uma das mais hábeis descobertas da 
burguesia, dissimula às vezes com tanta perfídia a intimidade do 
pensamento que frequentemente, é necessário aguardar muito tempo antes 
de se conseguir descobrir esta intimidade. 

 
Portanto a ideia de liberdade implicava a possibilidade de exploração 

econômica entre os homens e a consequente associação à ideia de propriedade e 
riqueza prevalecendo à livre iniciativa de cada um. No entanto, os homens só eram 
iguais perante a lei e já não mais comercializavam no sistema de trocas de produtos 
com valores equivalentes aos seus. Surge o comércio mundial e um exército de 
trabalhadores que passam a vender sua força de trabalho por valores módicos aos 
produtos que produziam, insuficientes para sua subsistência. Aparecia a figura do 
capitalista que expropriava de parte do trabalho alheio, resultando na consequente 
acumulação de capital, aproximando as relações entre a zona urbana e zona rural. 

A migração do eixo econômico do campo para a cidade torna a escola, 
instrumento essencial na formação para o trabalho na indústria, demanda lógica do 
capital. Intenção não desinteressada, segundo Saviani (1997, p. 3) “não é por acaso 
que a constituição da sociedade burguesa trouxe consigo a bandeira da 
escolarização universal e obrigatória”. Nesse contexto, a escola passa a ser a 
condição para que o cidadão e o trabalhador participem ativamente na sociedade e 
tenham acesso à cultura letrada, com vistas à manutenção da ordem burguesa. 
Ocorre que a forma de educação que prevalece é voltada para o trabalho, em que o 
domínio da escrita não é muito exigido; forma que perdurou durante a Idade Média. 
A necessidade de generalização dessa escrita emergirá em virtude do deslocamento 
do saber assistemático, espontâneo, para o saber científico e sistemático, mudanças 
impelidas pelo deslocamento do eixo do processo produtivo. Emana do discurso da 
universalização, a falácia que todos os indivíduos são essencialmente iguais e 
usufruem das mesmas oportunidades. 

A escola burguesa proclamou a ideia de igualdade de oportunidades, no 
entanto, jamais teve como cumprir a promessa, pois isso significaria na prática a 
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negação da própria sociedade de classes. Cabe ressaltar também que como 
instituição da superestrutura, a escola não foi criada para modificar as relações 
materiais de uma sociedade de classes, mas para preservá-las.  

O sistema capitalista produziu riquezas para poucos e enormes 
desigualdades sociais para outros. A escola passou a refletir estas desigualdades, 
pois se antagonizava com as exigências e interesse de uma sociedade de classes, 
que considerava a universalização ameaça a sua supremacia. Este receio produziu 
um tipo de escola diferenciada, difusa e dualista. O descontentamento da classe 
trabalhadora produzia grandes conflitos violentos, em especial no campo 
educacional, a violência tomava forma de exclusão; os filhos das classes 
trabalhadoras não tinham acesso ao saber sistematizado, em grande parte por 
questões econômicas, necessitavam trabalhar para sobreviver, situação que ainda 
perdura nos dias atuais. Cabe ressaltar o caráter contraditório deste tipo de 
educação, estabelece a necessidade da difusão do saber, devido ao 
desenvolvimento das forças produtivas, mas cerceia a universalização do mesmo; 
prevalece a intenção hegemônica, de supremacia de uma classe sobre outra. Aliás, 
o dualismo educacional é um traço marcante na história da educação, oriundo do 
funcionamento da escola burguesa e da divisão do trabalho e pela diferenciação 
entre os indivíduos que produzem a riqueza e outros que dela se apropriam 
privativamente, bem como, a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual.  

O advento da indústria na era moderna ocasionou a redução dos ofícios, em 
virtude da invenção das maquinarias que passaram a substituir parte da mão de 
obra humana, maquinarias, produto do trabalho intelectual materializado dos 
próprios homens e que transformaram o modo de produção capitalista. Em O capital 
Marx (1997, p. 483) aponta para o caráter alienante do trabalho dentro das fábricas: 

 
O trabalho na fábrica exaure os nervos ao extremo, suprime o jogo variado 
dos músculos e confisca toda a atividade livre do trabalhador, física e 
espiritual. Até as medidas destinadas a facilitar o trabalho se tornam meio 
de tortura, pois a máquina em vez de libertar o trabalhador do trabalho, 
despoja o trabalho de todo interesse. Sendo, ao mesmo tempo, processo de 
trabalho e processo de criar mais valia, toda a produção capitalista se 
caracteriza por o instrumental de trabalho empregar o trabalhador e não o 
trabalhador empregar o instrumental de trabalho. 

 
A escola não ficou alheia a essas mudanças e tornou-se a principal difusora 

das funções intelectuais na sociedade, infere-se nessa conjuntura, a incorporação 
de novas atribuições à escola. A indústria precisava de mão de obra especializada, 
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não por acaso, a escola configura-se no século XIX como forma dominante e 
principal de educação.  

Diante da nova realidade, marcada pela crescente industrialização, são 
atribuídas novas funções à escola, uma vez que é exigido um mínimo de 
qualificação geral para a atuação no chão das fábricas. Surgiram os aspectos 
relativos à manutenção, ajustes e reparos das maquinarias, que deram início aos 
cursos profissionais para atender as necessidades do processo produtivo. Ratifica o 
dualismo entre escolas de formação geral e de ensino profissional, as escolas de 
formação geral ligada às atividades intelectuais para uma minoria abastada 
economicamente e as profissionais ligadas à formação profissional para a produção 
destinada aos filhos da classe trabalhadora. O tipo de educação oferecida nessas 
escolas refletia a divisão do trabalho existente na sociedade capitalista.  

Os ideais de escola pública e laica surgiram com a Revolução Francesa 
(1789), tendo como princípios os ideais proclamados na Declaração dos Direitos do 
homem e do Cidadão: liberdade, igualdade e fraternidade. A respeito do adjetivo 
público da escola, declara Sanfelice (2005, p. 91): 

 
[...] Propus que não se identificasse a escola estatal, a educação oferecida 
pelo Estado, como sendo a escola pública ou educação pública. Até é 
admissível que a escola estatal seja a forma pela qual se exerce a ação 
educativa do público, mas não necessariamente para o público. E público, 
em uma sociedade de antagonismos de classe, constitui-se em conceito 
ideológico, uma vez que escamoteia a existência de vários públicos. Para 
além do conceito de público, oculta-se a associação entre os que controlam 
o Estado e os que possuem e controlam os meios de produção. 
 

Infere-se através do excerto de Sanfelice, a dualidade ao que é relativo ao 
Estado ou estatal não significa que seja público ou pertinente ao interesse público, 
pois o Estado capitalista está voltado para a preservação dos interesses de uma 
classe dominante. O Estado não pode efetivar os direitos e interesses públicos 
universais, pois não pertence a todos os cidadãos. Para Marx & Engels (1998, p. 7): 
”Estado não é mais do que um comitê para administrar os negócios coletivos de toda 

burguesia.” Por conseguinte, escamoteia-se através de um discurso democrático e 
até fazendo constar nas leis a sua função de fornecer educação a todos 
indistintamente, mas na execução se furta e mostra que o proclamado não se 
materializa; assumindo forma multifacetada, ora como instrumento da classe 
burguesa, em outras situações se impondo como entidade autônoma. Bobbio (1999, 
p. 121) pontua acerca da natureza do Estado: 
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Para Marx, o Estado não é o reino da razão, mas o reino da força. Não é o 
reino do bem-comum, mas do interesse de uma parte. O Estado não tem 
por fim o bem-viver de todos, mas o bem-viver daqueles que detêm o poder, 
os quais, além do mais, têm sido até agora, na história da humanidade, uma 
minoria. Que o Estado tenha por fim o bem comum, o bem-viver ou mesmo 
a justiça, é uma ideologia da qual a classe dominante se utiliza para dar 
uma aparência de legitimação ao próprio domínio. 
 

Em outro cenário, acerca das ramificações do Estado afirma Sanfelice (2005, 
p. 90): “o Estado moderno deixou de ser visto por uma ótica economicista, reduto 
exclusivo da administração dos interesses da burguesia, para ser compreendido 
também na dimensão da sua autonomia relativa e nas contradições das relações 
com a sociedade.” Existe de fato a relativa autonomia, mas isso não invalida a tese 
do Estado como instituição a serviço dos interesses burgueses, haja vista, que 
tendem a preservar os interesses da propriedade privada dos meios de produção e 
do capital, ratificando o exposto anteriormente, que não há interesses 
universalmente comuns na sociedade capitalista.  

No âmbito da educação, ainda que a escola seja um espaço marcado por 
disputas, é inegável a hegemonia burguesa, que busca difundir seus valores e 
escamotear as contradições existentes em uma sociedade de classes. 

No entanto, apesar de constituir-se em uma instituição do Estado na 
manutenção da ordem, isso não significa que se deva abandonar a trincheira de luta 
pela conquista da escola. Ao mesmo tempo, é inquestionável a contribuição cultural 
dessa instituição no progresso da humanidade, resguardadas, a falta de 
neutralidade quando se fala de educação indistinta, sem privilegiados. As ações pelo 
universalismo não foram tão exitosas quanto à propaganda e foram demolidas pelos 
antagonismos da sociedade de classe. 

Historicamente a França foi um dos cenários de discussão e organização da 
escola pública, tendo como pano de fundo a luta travada por burgueses e 
aristocratas. As raízes desse movimento proclamado a favor de uma escola pública, 
gratuita, laica e universal foram alicerçadas na doutrina liberal.  

A doutrina liberal atribuía à educação escolar um importante papel na 
construção de uma nova sociedade. Um novo tipo de homem deveria ser formado 
sob a virtude do caráter, da honra e da disposição para o trabalho. A doutrina liberal 
foi fortalecida na França por influência das lutas travadas pela burguesia contra a 
nobreza. Naquele cenário, muitos intelectuais franceses empunharam a bandeira, 
pelo culto à racionalidade e à luta em favor das liberdades individuais contra o 
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obscurantismo da igreja e as arbitrariedades dos governantes.  
As camadas populares reivindicavam mais conhecimento e educação pública 

e que fosse fornecida pelo Estado, do clamor popular surgiram às exigências para a 
adoção de um sistema educacional, destacando-se o projeto de Condorcet, que 
propunha o ensino universal como meio para eliminar a desigualdade. A proposta do 
projeto de Condorcet declinou, não contemplava a todos os indivíduos, no bojo do 
documento admitia-se a desigualdade natural dos homens. No entanto, serviu de 
paradigma para que outros países criassem seus sistemas nacionais de educação, 
destacando-se Alemanha, Inglaterra. Acerca dos sistemas de ensino reitera Saviani 
(2003, p. 22):  

 
A constituição dos chamados “sistemas nacionais de ensino” data de 
meados do século XIX. Sua organização inspirou-se no princípio de que a 
educação é direito de todos e dever do Estado. O direito de todos à 
educação decorria do tipo de sociedade correspondente aos interesses da 
nova classe que se consolidara no poder: a burguesia. Tratava-se, pois, de 
construir uma sociedade democrática, de consolidar a democracia 
burguesa. Para superar a situação de opressão, própria do “Antigo Regime”, 
e ascender a um tipo de sociedade fundada no contrato celebrado 
“livremente” entre os indivíduos, era necessário vencer a barreira da 
ignorância. Só assim seria possível transformar súditos em cidadãos, isto é, 
em indivíduos livres porque esclarecidos, ilustrados. 
 

A burguesia em seus propósitos educacionais objetivava manter a ordem 
econômica e social utilizando a escola como um dos instrumentos de formação de 
cidadãos comprometidos com a ordem liberal e meritocrática. A educação voltada 
para o individualismo, para fomentar a competição, hasteava a bandeira 
meritocrática para os mais aptos, todos coesos e subservientes. O liberalismo foi 
fruto das transformações econômicas que alçaram a burguesia à condição de classe 
economicamente hegemônica, tornou-se a plataforma ideológica na luta contra os 
privilégios da aristocracia. Segundo Saviani (2008, p. 232): 

 
Enquanto a versão tradicional da concepção liberal de educação pôs acento 
na formação da pessoa moral, isto é, o cidadão do Estado burguês, a 
versão moderna (escolanovista) pôs acento na formação do indivíduo 
egoísta independente, membro ajustado da sociedade burguesa. É esta a 
educação básica geral e comum que a burguesia foi capaz de propiciar à 
humanidade em seu conjunto. 
 

Há de se registrar que a doutrina liberal patrocina através da educação, um 
conformismo fatalista na crença da individualidade para ascender socialmente, 
depreende-se que o liberalismo coaduna-se com as sociedades de classes, 
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legitimando os alicerces do capitalismo. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

Para fins de compreensão de como foi construído o arcabouço teórico desta 
pesquisa, ratifica-se a necessidade de buscar uma referência conceitual para 
Educação Integral, em virtude do cabedal de significados na literatura, longe de 
considerar que existiu ou exista uma educação ideal sem matrizes excludentes, ao 
seu tempo e espaço. A busca arrolou para além dos documentos e bibliografias 
oficiais do MEC, as principais publicações acerca da temática, tais como Coelho 
(2009), Cavaliere (2009), Moll (2012) levando em consideração que não se investiga 
um tipo de educação ideal para o momento que passa a Educação Brasileira, mas 
os projetos em disputa ao longo da história da educação no Brasil republicano e a 
proposta presente apresentando seus limites e possibilidades em uma sociedade 
marcada pelos antagonismos de classe.  

Como premissa que orienta essa dissertação, partimos do “real”, da “história 

real”, ou seja, fez-se necessário respondermos a seguinte pergunta ao longo dessa 
investigação: como as proposições educativas presentes no Programa Mais 
Educação e o ideal de Educação Integral penetram nas escolas e materializam-
se nas atividades escolares? 

Diante do problema proposto, elencamos os objetivos específicos dessa 
dissertação:  

a) Discutir as possíveis diferenças entre educação integral e educação em 
tempo integral;  

b) Analisar os propósitos proclamados de ampliação da jornada escolar 
por meio do Programa Mais Educação;  

c) Desvelar as concepções de educação integral presentes nas atividades 
do contraturno escolar e suas relações com os eixos temáticos: tempo, espaço, 
estrutura pedagógica e currículo. 

Diante dos objetivos propostos, buscamos em autores como Cury (2000), 
Saviani (2010), os instrumentos analíticos indispensáveis para a compreensão da 
educação em uma sociedade de classes. Afinal o mundo é produto do trabalho 
humano como realidade histórica construída coletivamente. De forma sucinta será 
feita uma revisitação sobre os conceitos mais usuais que são associados ao nosso 
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objeto de estudo: O Programa Mais Educação, espécie de embrião para futura 
implantação de Educação Integral nas escolas brasileiras. E essa revisitação pode 
ser aberta pelo questionamento de Coelho (2009, p. 90): “em que bases político-
filosóficas podemos alicerçar as atuais práticas de educação integral em tempo 
integral.” Fazendo imersão na capacidade emancipadora, Coelho (2009, p. 97) 
assevera: 

 
Entendemos Educação Integral dentro de uma concepção crítico-
emancipadora em educação. Na prática, ela eclode como um amplo 
conjunto de atividades diversificadas que, integrando e integradas ao 
currículo escolar, possibilitam uma formação mais completa ao ser humano. 
Nesse sentido, essas atividades constituem-se por práticas que incluem os 
conhecimentos gerais; a cultura; as artes; a saúde; os esportes e o trabalho. 
Contudo, para que se complete essa formação de modo crítico 
emancipador, é necessário que essas práticas sejam trabalhadas em uma 
perspectiva político-filosófica igualmente crítica e emancipadora.  
 

Diante do exposto, buscamos contribuir para a compreensão dos limites e 
possibilidades do Programa Mais Educação em Porto Velho. Para isso, é 
necessário, investigar a realidade material em que se insere o programa nas 
escolas, observando o fenômeno através do referencial teórico do materialismo 
histórico e dialético; por considerar que a realidade não se explica por si mesma, 
mas é fruto de uma multiplicidade de determinações. Reiteram-se as contribuições 
de Marx e Engels a respeito do método de investigação: 

 
[...] A observação empírica tem de provar, em cada caso particular, 
empiricamente e sem nenhum tipo de mistificação ou especulação, a 
conexão entre a estrutura social e política e a produção. A estrutura social e 
o Estado provêm constantemente do processo de vida de indivíduos 
determinados, mas desses indivíduos não como podem aparecer na 
imaginação própria ou alheia, mas sim tal como realmente são, quer dizer, 
tal como atuam, como produzem materialmente e, portanto, tal como 
desenvolvem suas atividades sob determinados limites, pressupostos e 
condições materiais, independentes de seu arbítrio. [...] Totalmente ao 
contrário da filosofia alemã, que desce do céu à terra, aqui se eleva da terra 
ao céu. Quer dizer, não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam 
ou representam tampouco dos homens pensados, imaginados e 
representados para, a partir daí, chegar aos homens realmente ativos e, a 
partir de seu processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento e 
reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida (MARX e ENGELS, 
2007, p. 93-94). 
 

Em outras palavras, torna-se necessário ir além das aparências que o 
discurso oficial proclama, por isso, a presente investigação envolve pesquisa 
bibliográfica, documental e de campo. Em face aos objetivos propostos fizemos o 
levantamento bibliográfico sobre o conhecimento disponível acerca da temática, 
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utilizamos a pesquisa qualitativa, sem desprezar os dados quantitativos para reforçar 
informações apreendidas através da observação e aplicação de questionários e 
entrevistas. A investigação tem cunho exploratório, visando maior familiaridade com 
o problema de pesquisa. No campo ocorreu um mapeamento sobre o funcionamento 
e a organização do Programa Mais Educação, utilizando a observação sistemática, 
para fins de fidedignidade das informações, atinando para o histórico e a 
contextualização do território a que pertencem às escolas.  

Em função das dificuldades em pesquisar todas as escolas do Estado que 
foram adotadas pelo Programa Mais Educação, optamos por investigar duas escolas 
mantidas pelo Estado: Escola Estadual de Ensino Fundamental 21 de Abril e Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Capitão Cláudio Manoel da Costa, 
entendendo que em ambas se manifestam as contradições sociais presentes em 
uma sociedade marcada pela divisão de classes, permitindo a reflexão da prática 
educativa que se materializa na escola. 

O critério de escolha deveu-se ao fato de serem escolas pioneiras na 
implantação do Programa Mais Educação em 2008, adiciona-se a questão, a 
localização geográfica, uma funcionando numa região central e mais 
economicamente abastada da cidade e a outra numa região periférica com 
acentuados problemas sociais; oportunidade para a pesquisa desvelar as matrizes 
socioeconômicas que permeiam o programa e as interfaces com a sociedade de 
classes. 

O universo da pesquisa envolveu o responsável pelo comitê gestor local 
(SEDUC/RO), gestor escolar, coordenador do Programa Mais Educação das 
escolas, supervisores escolares, monitores, professores, representantes da 
Associação de Pais e Professores e alunos dos 6º, 7º, 8º e 9º anos1 do segundo 
segmento do ensino fundamental. A coleta de dados ocorreu através de entrevistas 
semiestruturadas, preenchimento de questionários, visando uma melhor 
compreensão da funcionalidade das atividades de contraturno escolar e as 
expectativas quando da implementação do programa. Os questionários foram 
elaborados com um encadeamento de perguntas que envolvem temáticas acerca 
dos principais representantes da comunidade escolar, algumas questões foram 
respondidas por mais de um segmento da escola por tratarem de assuntos 
                                                           
1 Nomenclatura instituída através da portaria nº 0561/08/SEDUC/RO em substituição a denominação 

série. 
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relacionados a toda comunidade escolar. Os recortes dos eixos temáticos 
representam fatores-chave alicerçados na bibliografia pesquisada para se pensar na 
implantação de Educação Integral. Reside na profusão de significados do ideário do 
Programa Mais Educação, um entrave, que poderia afastar do objetivo da pesquisa, 
findando por justificar a delimitação de eixos temáticos para alcançar os objetivos 
propostos.  

 As categorias elencadas para a coleta de dados leva em conta os eixos 
temáticos presentes literatura do Programa Mais Educação: tempo, espaço, gestão, 
estrutura pedagógica e currículo. As respostas obtidas foram confrontadas com o 
referencial teórico. 

Foi utilizada a pedagogia histórico-crítica como referência para a parte 
analítica do objeto. Cabe ressaltar a origem do termo Pedagogia Histórico-Crítica 
elucidada por Saviani (1991, p. 35): “histórico porque nesta perspectiva a educação 
também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a sua transformação, e 
crítica por ter consciência da determinação exercida pela sociedade sobre a 
educação”.  

A Pedagogia Histórico-Crítica tem sua base no materialismo histórico e 
dialético de Karl Marx. Parte do pressuposto de que é viável, mesmo numa 
sociedade capitalista, uma educação que não seja reprodutora da situação vigente e 
sim adequada aos interesses da “classe que vive do trabalho”, conforme expressão 
de Antunes (2008).  

A pedagogia histórico-crítica compreende a atividade educativa como um 
processo de humanização dos indivíduos, devendo ser, portanto, ato consciente e 
intencional de produção e reprodução, em cada indivíduo singular, da humanidade 
construída histórica e coletivamente pelos homens. 

Para fins de apreensão, compreensão e análise do objeto foram utilizadas as 
categorias da contradição, reprodução, hegemonia e totalidade. De acordo Cury 
(2000, p. 21):  

 
Categorias são conceitos básicos que pretendem refletir aspectos gerais e 
essenciais do real, suas conexões e relações. Elas surgem da análise da 
multiplicidade dos fenômenos [...] possuem simultaneamente a função de 
intérpretes do real e de indicadores de uma estratégia política [...] as 
categorias só adquirem real consistência quando elaboradas a partir de um 
contexto econômico, social e político, historicamente determinado, pois a 
realidade não é uma petrificação de modelos ou um congelamento de 
movimentos. Pelo contrário, síntese de múltiplas determinações. 
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A contradição é a base da dialética e desvelará que a realidade não é algo 
estático, o real se constitui na união de contrários. Esta categoria servirá para 
esmiuçar os determinantes ideológicos escamoteados na concepção do Programa 
Mais Educação, do discurso oficial através dos documentos basilares do citado 
programa, em contraponto, a verificação e operacionalização in loco, suas 
divergências e pontos de aproximação. 

A categoria reprodução revelará se o Programa Mais Educação é um 
mecanismo de sedimentação da ordem vigente, enquanto a hegemonia indicará se o 
Estado tem um papel de indutor para a implantação da Educação Integral. Para 
entendimento de um ponto de vista mais amplo do fenômeno, a totalidade conectará 
as estratégias do Programa Mais Educação relativa à gestão, tempos, espaços, 
currículo e projeto pedagógico, concatenando a interdependência entre eles, para 
chegar a uma síntese explicativa do fenômeno educativo. 

A estrutura do trabalho dissertativo está desta forma distribuída: na seção 1 
revisitamos as concepções de educação integral no Brasil Republicano entre as 
trincheiras da crise da República Velha até a instalação da Ditadura Civil-Militar. 
Neste percurso desvelamos o ideário de educação integral de Anísio Teixeira, as 
proposições de educação integral advindas do movimento operário no Brasil, bem 
como, outras manifestações similares à temática. Na seção 2: Tecemos 
considerações a respeito da reforma do Estado e a Globalização, a política 
neoliberal presente na educação, atreladas à proposta de Educação Integral, do 
Programa Mais Educação. 

Na seção 3: desvela-se o histórico de criação do Programa Mais Educação, a 
fundamentação teórica a partir das seguintes literaturas do programa: Educação 
Integral: texto referência para o debate nacional, Gestão intersetorial no território, 
Passo a passo Mais Educação, foram extraídos destas literaturas os eixos 
temáticos: tempo, espaço físico, gestão, estrutura pedagógica e currículo, que 
serviram para análise e contraponto ao trabalho empírico no lócus da pesquisa. 
Consta também nessa seção, o ordenamento jurídico que fundamenta o Programa 
Mais Educação. Na seção 4: discorre-se acerca do trabalho de campo nas escolas 
estaduais: Capitão Claudio Manoel da Costa e Escola 21 de Abril, que se tornaram 
as pioneiras do Programa Mais Educação, pilar estratégico do Governo Federal para 
a implantação da Educação Integral no Estado de Rondônia. E por fim, as 
considerações finais acerca da presente pesquisa. 
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1 CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL REPUBLICANO: 
ENTRE AS TRINCHEIRAS DA CRISE DA REPÚBLICA VELHA E A DITADURA 
CIVIL MILITAR  

 
1.1 A CRISE DA REPÚBLICA VELHA E A EDUCAÇÃO 

 
Nos últimos anos do Império, principalmente com o fim da Guerra do 

Paraguai, antigas questões e contradições não resolvidas tornaram-se mais 
intensas. Ao mesmo tempo, a inabilidade política do Império em resolvê-las tornava 
a crise cada vez mais evidente.  

A questão da mão de obra imigrante, o abolicionismo, as questões religiosas 
e militares foram sintomas de um processo de decadência que culminou com a 
Proclamação da República. No entanto, a mudança de regime não significou 
nenhuma ruptura revolucionária. A grande propriedade permaneceu intocada, os 
trabalhadores do campo e da cidade continuaram excluídos do processo decisório e 
explorados pelos detentores dos meios de produção.  

Os governos que se sucederam no período da chamada República Velha 
(1889-1930), representavam os interesses da elite agrário-exportadora. A política 
econômica refletia o peso político dessa aristocracia. Este período costuma ser 
caracterizado como Primeira República ou República oligárquica, que materializou-
se no domínio político e econômico dos grandes proprietários, fundamentalmente de 
São Paulo e Minas Gerais.  

Os movimentos populares no campo e na cidade eram tratados como “casos 

de polícia”. A democracia liberal republicana não passava de uma abstração que 

não escondia o domínio das oligarquias proprietárias de terras. Por meio do controle 
da máquina eleitoral, processos eleitorais fraudulentos nos municípios e estados, os 
coronéis faziam uso da violência como forma de coerção para interferirem 
diretamente nas eleições.  

A prática do clientelismo político e a estrutura concentradora de terras e 
exportadora contribuíam para um modelo de educação escolar como privilégio dos 
grupos dominantes. Alicerçado no ideário do liberalismo clássico, o sistema 
oligárquico fomentava a exclusão política da maioria da população, este quadro se 
intensificava nas regiões mais atrasadas, em que as pessoas permaneciam 
desprovidas do conhecimento e aflorava a violência como forma de intimidação.  
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Nesse sentido, em função da manutenção do modelo econômico agrário 
exportador, não se fazia grandes exigências à organização escolar brasileira. Tal 
situação agravada pela herança recebida do passado recente, de importação e de 
modelos provenientes da Europa.  

Neste cenário, em que pese às proposições no âmbito da educação, a ideia 
de construção de um sistema educacional não se realizou. A situação explica-se 
pela ausência de recursos que eram destinados à manutenção de um modelo 
econômico agrário exportador. Além disso, o trabalho na lavoura não fazia grandes 
exigências à organização escolar brasileira. Outra questão que merece destaque é a 
hegemonia das ideias liberais que propunha o afastamento do Estado do âmbito 
educativo e a reação da Igreja Católica contra o ideário positivista atribuída ao 
governo republicano. Acerca da criação de um sistema educacional de ensino e de 
sua materialização, Saviani (2012, p. 166) pondera: 

 
[...] a ideia de sistema nacional de ensino foi pensada no século XIX 
enquanto forma de organização prática da educação. [...] a sua implantação 
requeria, pois, preliminarmente, determinadas condições materiais 
dependentes de significativo investimento financeiro. Emerge, assim, uma 
primeira hipótese explicativa das dificuldades para a realização da ideia de 
sistema nacional de ensino no Brasil do século XIX [...] além das limitações 
materiais, cumpre considerar, também, o problema relativo à mentalidade 
pedagógica [...] na sociedade brasileira da segunda metade do século XIX, 
três mentalidades pedagógica delinearam-se com razoável nitidez: as 
mentalidades tradicionalista, liberal e cientificista. Destas as duas últimas 
correspondiam ao espírito moderno que se expressava no laicismo do 
Estado, da cultura e da educação. Nesse contexto, era de se esperar que 
os representantes dessas mentalidades de tipo moderno, empenhados na 
modernização da sociedade brasileira, viessem a formular condições e 
prover meios para a realização da ideia de sistema nacional de educação. 
 

Vale salientar que a citada mentalidade científica citada por Saviani, 
caracterizava-se pela ideologia positivista e declarava-se favorável a 
desoficialização do ensino, enquanto a mentalidade liberal pregava o afastamento 
do Estado nas questões educativas. 

Mesmo no âmbito da expansão quantitativa da escola, o esforço realizado na 
República Velha não foi satisfatório para compensar o crescimento da população em 
idade escolar. Ainda que entre 1900 e 1920 tenha ocorrido um crescimento 
significativo da população que sabia ler e escrever, que saltou de 3.380.451 para 
6.155.567, o percentual daqueles que não dominavam a leitura e a escrita 
permaneceu o mesmo, ou seja, 65%, passando de 6.348.869 em 1900 para 
11.401.715 (FERNANDES, 1966, p. 47). 
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Observa-se neste cenário, o papel dos segmentos da intelectualidade 
comprometidos com os interesses dominantes, atribuíam à educação o objetivo de 
preparar um novo tipo de trabalhador para o mundo do trabalho; numa economia 
dominada pelos proprietários de terras. Advogava-se pela extensão universal da 
escolarização com o propósito de civilizar os trabalhadores e torná-los “cidadãos 
esclarecidos”. Intensificou-se neste período debates sobre a importância da 
educação e a necessidade premente em organizá-la. Ademais se registra um 
incipiente discurso sobre educação popular, a constatação de uma educação 
minimalista, resumindo-se ao ensino primário para as classes populares, perspectiva 
liberal democrática que propalava a universalização de ensino.  

Dessa forma, a República Velha foi marcada por uma série de reformas 
educacionais, o que não significou a expansão democrática do ensino. Percebe-se 
que a descentralização da educação, mantida pela República, voltada para os 
segmentos populares e criada pelo Ato Adicional de 1834, somente alguns estados 
da federação realizaram algum progresso em relação à educação primária da 
população. Sem dúvida, cresceu a matrícula neste nível de ensino. Segundo os 
dados apresentados por Leôncio Basbaum, em 1889, a matrícula geral de alunos 
correspondia a 12% da população em idade escolar, em 1930, esse percentual 
subia para 30%, (BASBAUM, 1962, p. 283). 

A educação passou a ser parte de um projeto de homogeneização da 
sociedade brasileira, a tentativa de disciplinarização da classe trabalhadora visando 
à conformação de todos ideais, valores e concepções de mundo alinhado com a 
ordem burguesa. Neste arcabouço ideológico a educação era apontada como 
equalização social, poderia ser um meio de ascensão social dependendo do mérito 
dos indivíduos, o imaginário produziu mais exclusão diante da complexidade da vida 
urbana industrial, que exigia o domínio da leitura, escrita, cálculo e noções básicas 
de conhecimentos científicos. 

De fato, após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), com as dificuldades de 
importação de mercadorias estrangeiras, geradas pela Primeira Guerra Mundial, 
impulsionam os capitalistas brasileiros e estrangeiros a investirem no setor industrial. 
O período pós- guerra certamente afetou não somente a economia brasileira, mas 
propiciou uma série de transformações.  

Emerge desse período a partir de 1910, um movimento conhecido como 
“entusiasmo pela educação”. O citado movimento objetivava a expansão da rede 
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escolar e alfabetizar a população. Os analfabetos não podiam votar, o aumento do 
eleitorado possibilitava a oposição à elite. A educação se tornara um remédio para 
todos os males do país e um desses males era a ignorância do povo. Reitera Nagle 
(1976, p. 262): “as oligarquias se sustentavam graças à ignorância popular”. Nesse 

arcabouço ideológico foram inseridos os ideais de democracia representativa e de 
industrialização.  

Na trajetória da escola brasileira há constatação de uma escola para grupos 
minoritários, exclusivamente para os filhos das elites e as tentativas de 
enfrentamento desta desigualdade começam a emergirem a partir do início do 
século XX.  

Passando por um breve vôo panorâmico sobre a década de 1920, é possível 
verificar a intensa efervescência político ideológica, com importantes 
desdobramentos no interior das relações sociais. Ao autoritarismo governamental 
corresponderam várias insurreições, surgindo novas propostas, novas ideias. Nesse 
sentido, 1922 é um ano emblemático, marca o início das revoltas tenentistas, a 
criação do Partido Comunista e a Semana de Arte Moderna, que representaram o 
epílogo de uma fase da história brasileira.  

Era cada vez mais evidente o questionamento dos valores do liberalismo 
clássico, fundamentava o sistema oligárquico, excluía não somente os 
trabalhadores, mas segmentos das camadas médias das decisões políticas. Esses 
acontecimentos da década de 20 eram prenúncios de uma nova época, aliada ao 
surgimento da classe operária, os segmentos da sociedade se articulavam a fim de 
refletirem sobre a importância da função social da escola. 

O Brasil acelerava o processo de urbanização e industrialização e são 
emergentes deste período as primeiras reformas educacionais em estados como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerias, Bahia e Ceará. Os principais idealizadores 
das citadas reformas foram os educadores do movimento escolanovista: Anísio 
Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. Nesse sentido, o ideário 
escolanovista penetrava nas discussões presentes naquele período, cuja instância 
divulgadora podia ser identificada com a Associação Brasileira de Educação (ABE), 
criada em 1924, não pode ser dissociada dos embates políticos dos anos 1920. As 
discussões da ABE assinalavam as mazelas da educação brasileira e os intelectuais 
envolvidos com o debate educacional procuravam criar as condições efetivas para 
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formar o profissional da educação. Saviani (2010, p. 177) atesta a importância 
estratégica da ABE: 

 
A concepção humanística moderna de filosofia da educação ganhou 
impulso no Brasil especialmente a partir da criação da Associação Brasileira 
de Educação (ABE) em 1924, por iniciativa de Heitor Lyra, que, 
evidentemente pensou em uma entidade ampla, capaz de congregar todas 
as pessoas, de várias tendências, em torno da bandeira da educação. A 
ABE, no entanto constituiu-se num espaço propício em torno do qual se 
reuniram os adeptos das novas ideias pedagógicas. 
 

No cenário dos anos de 1920, o debate a respeito dos temas educacionais é 
intenso. Cresce a pressão para a expansão da oferta de ensino. Naquele cenário, 
educadores do movimento escolanovista refletem o pensamento liberal democrático 
e defendendo a escola laica, obrigatória, universal com vistas à “igualdade de 

oportunidades” e democratização das relações sociais.  
Como se percebe, a discussão no âmbito educacional refletia os conflitos que 

emergiam na arena social. A Revolução de 1930, que materializou o fim da 
República Velha (1889-1930), representou para muitos historiadores, um momento 
de mudança de rota quanto ao modelo econômico e das funções do Estado na 
condução da sociedade. Isso não significa afirmar que o Estado deixou de ser uma 
instituição que atendia os interesses das classes dominantes, mas certamente o 
momento foi marcado pelo fim da hegemonia da oligarquia cafeeira, desdobramento 
inscrito na própria forma de inserção do Brasil, no sistema capitalista internacional. 

Com a crise mundial do capitalismo em 1929, a economia cafeeira sofre um 
grande abalo. O então Presidente Washington Luís (1926-1930), com algumas 
medidas, tentou conter a crise no Brasil, mas em vão. Em 1929, a produção 
brasileira chegava a 28,941 milhões, mas só foram exportados 14,281 milhões de 
sacas e isto num momento em que existiam imensos estoques acumulados. A crise 
econômica só acentuou as contradições presentes na sociedade brasileira 
manifestadas com maior intensidade nos anos 20.  

No entanto, é evidente que a Revolução de 1930 não foi gestada apenas pelo 
calor das disputas eleitorais de 1930, mas devem ser compreendidas a partir de um 
conjunto de transformações ocorridas ao longo dos primeiros decênios republicanos. 
A industrialização, alicerçada na produção de bens de consumo não duráveis, 
ocorreu em função da própria expansão cafeeira, do processo de urbanização e do 
surgimento de novos grupos sociais, entre eles, o proletariado urbano, as camadas 
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médias e uma incipiente burguesia industrial representou o advento de novos 
interesses, em alguns casos, conflitavam com os grupos hegemônicos.  

A crise também interrompeu momentaneamente a inserção do capital 
estrangeiro na economia brasileira, ocasionando um déficit cambial brasileiro e a 
acelerada desvalorização da moeda. Com a ascensão das forças representadas por 
Vargas em 1930, a orientação econômica do governo provisório impôs um rígido 
controle sobre o câmbio. Inaugurava-se um novo paradigma econômico centrado na 
substituição de importações e na intervenção estatal, o que, diga-se de passagem, 
não significou o rompimento com a dependência econômica construída 
historicamente.  

No cenário de modernização conservadora representada pela Revolução de 
1930, a indústria era apresentada como instrumento de desenvolvimento nacional. 
Configurava-se a permanência das velhas estruturas fundiárias herdadas do 
passado colonial. A Revolução de 1930 no Brasil abriu caminho para a 
modernização do Estado brasileiro, na medida em que destruiu as estruturas 
arcaicas e esgotadas da República Velha, permitindo ou sendo obrigado a aceitar a 
participação política de setores sociais até então afastados dos centros de decisão.  

Nesse sentido, o período pós 1930 representou um momento de redefinição 
sobre o modelo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, com o engajamento do 
Estado destinado a propiciar a diversificação e a expansão do setor industrial. Neste 
contexto é que se colocam a Revolução de 1930 e o Estado Novo instituído em 
1937. Sobre a educação, destacam-se o envolvimento de vários intelectuais no 
debate que se acirrava. A escola era apresentada como um dos elementos chaves 
do processo de modernização da sociedade. Sob o manto do Governo Provisório, 
chefiado por Getúlio Vargas, foi constituído o Ministério da Educação, tendo como 
seu ministro Francisco Campos, contribuindo para a primeira intervenção legal de 
âmbito nacional da educação do Brasil.  

O movimento renovador ou escolanovista no Brasil iria culminar com o 
Manifesto dos Pioneiros da Educação em 1932, apresentando as propostas que 
desde 1924 eram debatidas e que tinham a liderança de Fernando de Azevedo e o 
apoio de outros educadores. O documento defendia a educação obrigatória, pública, 
gratuita e leiga como um dever do Estado, a ser implantada em programa de âmbito 
nacional. Não se trata como afirma Saviani (2010, p. 252), de um texto homogêneo, 
sendo possível, mesmo, considerá-lo um tanto contraditório, em função do caráter 
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de manifesto que procurava atender às lideranças que esposavam perspectivas 
diferenciadas.  

Cabe ressaltar que ao defender a laicidade e a coeducação2, os 
escolanovistas entram em rota de colisão com as lideranças católicas que buscavam 
ampliar o espaço perdido com a Proclamação da República.  

Os intelectuais católicos preconizavam a reintrodução do ensino religioso nas 
escolas mantidas pelo Estado por entenderem que a verdadeira educação deve 
vincular-se à visão moral cristã como antídoto aos males trazidos pelo liberalismo. 
Embora representassem uma força conservadora comprometida com uma visão 
nostálgica do passado, convém lembrar que tal qual o movimento escolanovista 
defendiam a manutenção da ordem burguesa.  

Nesse sentido, em um cenário marcado pela ascensão do modelo nacional 
desenvolvimentista com base na industrialização, verifica-se que as reformas 
empreendidas ao longo da “Era Vargas” tenderam a conciliação entre os grupos em 

conflito. A Constituição de 1934 estabelece a elaboração de um Plano Nacional de 
Educação, institui a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário e declara o 
ensino religioso facultativo.  

O Golpe de Estado de 1937, que instalou a Ditadura do Estado Novo, 
materializou a aproximação do Governo Vargas com a Igreja Católica, com a 
garantia da introdução do ensino religioso facultativo na Constituição de 1937. A 
manutenção da aliança de Gustavo Capanema com a Igreja passava pela 
regulamentação do ensino privado, que teria seu primeiro passo na “equivalência 

com o ensino estatal” (ROCHA, 2000, p. 118) pela isenção de impostos e de 
tributos, pelo crédito para a obtenção de imóveis destinados aos estabelecimentos 
de ensino e inclusive, pelo auxílio financeiro para as escolas particulares, 90% delas 
controladas pela Igreja (idem, 2000). 

No entanto, seria equivocado afirmar que movimentos renovadores fora 
totalmente derrotados com o Golpe de 1937, tendo em vista que alguns de seus 
intelectuais participaram do regime ditatorial de Vargas. Cabe enfatizar, no contexto 
sombrio da ditadura, alguns intelectuais encontrariam no Estado Novo seu refúgio; o 
que permitia levar adiante as proposições que vislumbravam para o Brasil. 

                                                           
2 Designação dada aos modelos educativos em que é admitida a presença do gênero masculino e 

feminino. 
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A partir de 1937 mudam os rumos da política educacional brasileira, com a 
instalação do governo do Estado Novo, um governo autoritário, centralizador e de 
caráter populista. Nesse período foram promulgadas as leis orgânicas de ensino que 
refletiam a posição político-ideológica do Estado Novo. A Constituição Brasileira de 
1937 foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas e desobriga-se da educação 
pública, ficando nítido a não intenção de alocação de recursos públicos para o 
financiamento da educação. A Constituição outorgada atendia aos interesses de 
grupos políticos, defendiam a ideia de um governo forte e reiterava o dualismo que 
permeou toda a história da educação brasileira: os ricos estudariam nos sistemas 
públicos ou privados e os pobres desprovidos desse acesso, teriam que se contentar 
com as escolas profissionalizantes.  

 
 

1.1.2 Escolanovismo e Liberalismo no Brasil da República Velha 
 

A concepção de formação integral do homem está presente na história da 
educação e remonta a antiguidade clássica, mas precisamente a Paideia grega, que 
contemplava uma formação humana mais completa. Com o advento das sociedades 
modernas o ideal de educação integral renasce através de diferentes matrizes 
ideológicas.  

No Brasil, o ideário da Escola Nova e da educação integral se fez presente ao 
longo da República Velha, sendo a expressão ideológica do liberalismo burguês, 
enxergava na educação a solução para os problemas sociais. Um dos expoentes 
responsáveis pelas bandeiras escolanovistas no Brasil foi Anísio Teixeira, cuja 
proposta para educação integral será examinada adiante. Nesse sentido, cabe 
ressaltar que os pressupostos teóricos de Anísio Teixeira sobre a escola que 
almejava ver implantada no Brasil, contemplam premissas apontadas por John 
Dewey na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos da América. 

John Dewey, intelectual identificado com as bandeiras da Escola Nova, 
propunha a Educação Integral articulada a uma formação que integrasse a cultura 
com sua utilidade prática, entendida a partir dos desafios colocados pelas relações 
políticas, econômicas e sociais. Nesse sentido, Dewey apresentava como 
proposição uma educação que deveria ser realizada através da ação e da 
experiência. Navegando pelas águas do liberalismo, Dewey preocupava-se com a 
formação de homens para a participação em uma democracia burguesa. 
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As ideias de Dewey tiveram acentuada influência na Educação Brasileira em 
especial no surgimento do escolanovismo. A inserção do ideário de Dewey no 
cenário educacional brasileiro ocorreu pelo fato de Anísio Teixeira ter aperfeiçoado 
seus estudos nos Estados Unidos, o que lhe possibilitou ter um contato mais 
extremo com o pragmatismo, haja vista, que Anísio foi aluno do pensador americano 
e consequentemente difundiu a filosofia e a prática pedagógica da escola americana 
no Brasil.  

A concepção da Escola Nova induz a mudança de postura do professor, 
tirando-o do centro do processo educativo. A educação está centrada no 
desenvolvimento da capacidade de raciocínio e espírito crítico do aluno. Dewey 
indicava como realizar o método de produzir conhecimentos, ou seja, como realizar 
o aprendizado do método de investigação ou o método do pensar reflexivo. O perfil 
do novo professor é de facilitador da experiência, de promotor do trabalho reflexivo 
com o alunado. O deslocamento do professor do centro do processo educativo teve 
uma implicação contraditória, segundo a análise de Saviani (2002, p. 51):  

 
O modelo pedagógico escolanovista ao considerar que o professor agiria 
como um estimulador e orientador da aprendizagem, cuja iniciativa principal 
caberia aos próprios alunos, deixaram as crianças das classes populares 
entregues a si mesmas. O princípio escolanovista de que o importante não 
é o que se aprende, mas o “aprender a aprender” levou a uma 
descaracterização do papel do professor como aquele que, detendo um 
saber, precisa mediar sua apropriação pelo aluno para que a aprendizagem 
ocorra. 
 

A troca de experiências compartilhadas no interior do ambiente escolar é um 
constante ato de reconstrução. A reconstrução no ideário de Dewey tem um viés 
ideológico, incutindo que a partir das adversidades da sociedade, os indivíduos 
estariam dóceis a reconstruírem, reitera Cunha (2001, p. 98) 

 
O quadro em que se desenvolveu a Escola Nova foi marcado pelas 
circunstâncias do avanço da sociedade capitalista, o que pode explicar as 
diversas faces desse movimento pedagógico. Nenhum outro sistema de 
produção e circulação de mercadorias confere tanta ênfase à necessidade e 
urgência de as pessoas aceitarem alterações na ordem existente. O 
progresso tecnológico e as imposições da lucratividade determinam que 
todos estejam disponíveis para adequar-se às novidades, o que certamente 
responde pela difusão do tema da transformação constante, levando-o a 
ocupar posição de centralidade no discurso pedagógico, tanto no Brasil 
quanto nos Estados Unidos de John Dewey.  
 

Inegavelmente o escolanovismo apoiava-se na burguesia e sua propaganda 
ideológica estava alicerçada sob-base socioeconômica. O propalado novo na 
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educação era uma camisa de força para a sujeição a industrialização. Assertiva 
reiterada Jacomeli (2007, p. 185): 

 
O movimento escolanovista brasileiro defendia uma sociedade diferente 
daquela representada pelo poder dos fazendeiros de café, que, no âmbito 
das ideias pedagógicas, subentendia a defesa da escola tradicional. A 
política do “café com leite” foi responsável pelas diretrizes políticas 
implantadas na Primeira República, as quais foram responsabilizadas pelo 
atraso material do país. A fração de classe burguesa ligada ao comércio e 
ao incipiente parque industrial estava respaldada pelos ideólogos 
escolanovistas, que defendiam o desenvolvimento do país pela via da 
industrialização.  

 
Diante do quadro marcado pelo processo de crescimento urbano e industrial, 

as ideias escolanovistas proliferavam. As céleres transformações deveriam ser 
aceitas e a escola teria que adequar-se às inovações. Sob o argumento que a 
escolarização pudesse ser a tábua de salvação da nação, emerge neste período o 
discurso da escola redentora, inclusive atribuindo a mesma, ser um instrumento para 
minorar as desigualdades sociais. Promover mudanças na educação oportunizando 
o acesso a todos, aparentava ser intenção incondicional; mas o objetivo 
escamoteado visava sedimentar a economia capitalista industrial. Apesar do 
discurso da universalização do ensino, o escolanovismo contribuiu para uma 
educação de privilegiados. 

Diferentes segmentos das lideranças políticas e intelectuais deste período 
apregoavam o rompimento com a estrutura arcaica da sociedade sob o paradigma 
do liberalismo e traz à tona a discussão da importância da educação, como 
instrumento de mudança e renovação da sociedade.  

A Escola pública vai ser repensada e posta em debate, não a escola 
tradicional, em que o professor é o centro do processo pedagógico e o aluno é um 
sujeito passivo, mero receptor de conteúdo; mas um aluno ativo-participativo, tendo 
o professor, o papel de facilitador do seu itinerário educacional. Mas até que ponto a 
proposição escolanovista rompeu com o dualismo presente na arena educacional? 
Apesar da escola tradicional e a escola nova terem concepções muito diferentes de 
educação, estavam imbricadas pela acriticidade, convergiam para manutenção da 
ordem social vigente. 

No Brasil, com a aceleração do processo de urbanização e industrialização, 
além do acirramento do movimento operário, a educação passa a ser vista como um 
antídoto contra a luta de classes. Nesse sentido, os intelectuais comprometidos com 
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a ordem burguesa acenavam para a universalização da escola como mecanismo de 
ascensão social. No cerne desta questão reside o discurso da igualdade de 
oportunidades, que em última instância não passa de uma abstração, uma vez que a 
escola não possui o poder de alterar as relações de infraestrutura marcadas pela 
apropriação privada dos meios de produção.  

A Escola Nova acentuará críticas a Escola Tradicional, sem, contudo ter um 
projeto para superá-la, instigando apenas a ideia de movimento reformista. O 
Escolanovismo não alterou a realidade educacional dos sistemas escolares, limitou-
se na criação de escolas experimentais restritas a grupos elitizados, sedimentando a 
ordem social classista, tornando a educação cada vez mais seletista, dualista, a 
serviço do capital.  

A história da educação no Brasil é a história do dualismo educacional uma 
vez que a educação está eivada da marca distintiva do poder de classes, camuflada 
no discurso republicano de igualdade para todos, discurso que não se consolidou no 
Estado Brasileiro, tão pouco na educação e na formação dos cidadãos. Almeida 
(2008, p. 35) sintetiza a principal mudança na primeira fase do escolanovismo: 
 

O foco da relação pedagógica, que na Escola Tradicional centrava-se no 
professor e no ensino e na Escola Nova deslocou-se para a aprendizagem e 
para o estudante, foi a principal mudança ocorrida no ambiente escolar [...] 
tal mudança se fez em nome do respeito a individualidade dos 
estudantes.Ora, se os indivíduos os são necessariamente, distintos entre si, 
como é possível ensinar a todos ao mesmo tempo, ministrando-lhes a 
mesma disciplina e o mesmo tópico, a solução desse dilema, do ponto de 
vista do modo pensar burguês, apresenta apenas uma alternativa: é preciso 
fazer com que cada aluno aprenda a partir dos seus interesses individuais. 
Assim, diante da impossibilidade de ensinar a todos ao mesmo tempo, é 
preciso fazer com que eles aprendam a aprender, o que os torna 
autônomos. É claro que, nesse contexto, autonomia quer dizer 
individualização. 
 

É notório que a expressão aprender a aprender tem cunho ideológico burguês 
e tratou-se de atribuir a mesma outros significados suavizados. O pragmatismo 
empreendido a esta expressão incutem a autossuficiência do aluno e afugenta o 
discurso da igualdade, aflorando o individualismo que sempre permeou a intenção 
do liberalismo, induzir a sociedade, de forma natural, a aceitar as diferenças 
individuais. O escolanovismo, de certa forma, como representante da classe 
burguesa objetivava através da educação, reconstruir as bases sociais para um 
desenvolvimento democrático, intencionando adestrar os indivíduos para a 
cooperação e participação na sociedade. 
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A temática Educação Integral no escolanovismo surgiu somente com Anísio 
Teixeira e a publicação do Manifesto dos Pioneiros, percebe-se que muitas 
contribuições do escolanovismo foram readaptadas na idealização das escolas em 
tempo integral e escolas que se denominam de educação integral, no entanto, esta 
proclamação na prática necessita de materialização. 

 
1.2 O IDEÁRIO EDUCACIONAL DE ANÍSIO TEIXEIRA E A EDUCAÇÃO INTEGRAL 

COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
 

Apesar deste termo Educação Integral não ter sido utilizado por Anísio 
Teixeira na sua obra, podemos encontrá-la entremeada em excertos de suas 
publicações e desvelá-la posteriormente na criação da escola parque, no seu 
conceito abrangente de educação, numa outra perspectiva através das diferentes 
correntes políticas e respectivos projetos da segunda década, do início do século 
XX. Cavaliere (2002, p. 250) arrisca afirmar que o pouco uso da expressão 
educação integral, possa ser uma tentativa de não associar as ideias de Anísio 
Teixeira com os integralistas, que comumente utilizavam as expressões: “Estado 

Integral”, “Homem Integral” e “Educação Integral”. 
Anísio Teixeira ao se enveredar pelo campo educacional demonstrava que as 

políticas públicas voltadas para a educação deveriam ser uma preocupação de toda 
sociedade. Fundamentando seu pensamento educacional sob bases liberais e 
posteriormente migrando para o pragmatismo, o educador baiano teve uma 
formação iniciada nos colégios jesuíticos sob orientação escolástica no Brasil; 
aperfeiçoou seus estudos em universidades americanas, abstraindo a filosofia de 
John Dewey. Origina-se deste contato com o pragmatismo americano a temática 
democracia que percorreu a sua obra, considerando-a não só uma forma de 
governo, mas como forma de vida.  

Nessa concepção, a escola desempenharia um papel primordial na 
sociedade, promovendo formas democráticas de relação entre os homens, difundido 
a ciência e o progresso. No entanto, mesmo afirmando que a educação não deveria 
ser reduto de privilegiados, as proposições de Teixeira não ultrapassam as fronteiras 
do ideário liberal. Afinal, em última instância defendia uma sociedade meritocrática, 
em que a escola assume o papel de seleção dos mais capacitados a partir de uma 
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base comum. Cabe enfatizar que em uma sociedade de classes, defender a 
igualdade de oportunidades a partir da educação não passa de mera abstração.  

Diante da pretensa intenção em transformar o Brasil em um país moderno, 
Teixeira argumentava que a educação era a instituição detentora da capacidade 
para a mudança de mentalidade dos indivíduos e da sociedade. Por conseguinte, 
defendia uma educação escolar ampliada em suas tarefas sociais e culturais.  

O contexto socioeconômico do Brasil vivenciado por Anísio Teixeira 
apresentava um processo de urbanização e industrialização acelerado, resultando 
no aprofundamento da desigualdade social. A reação diante das profundas 
desigualdades materializava-se nas greves, revoltas e crises aguçadas ao longo da 
década de 1920. Críticas ao sistema educacional eram destiladas e apontavam sua 
inoperância, o analfabetismo era apresentado como uma verdadeira doença que 
envergonhava a nação. Neste cenário, muitos intelectuais ergueram bandeiras em 
defesa de uma educação como condição indispensável para higienização e 
civilização do país.  

Dessa forma, Anísio Teixeira, o intelectual, no sentido gramsciano, pretendia 
orientar a condução das reformas necessárias no âmbito educacional com vistas à 
superação do atraso. Para Anísio, o mundo moderno estava sedimentado sob a 
ciência, a industrialização e a democracia. A escola prepararia os indivíduos para as 
exigências do progresso.  

Advém o questionamento, que escola seria esta, ampliada em suas funções, 
integrando a formação humana e a formação para o trabalho? Face ao exposto, 
desvela-se que a concepção de Educação Integral em Anísio Teixeira aflora a partir 
da complexidade da mudança do paradigma econômico brasileiro e de suas 
andanças e incursões ao pragmatismo americano.  

A ideia de Educação Integral na obra de Anísio Teixeira indicava a 
preocupação com a expansão do sistema de ensino, sem desvencilhar a 
alfabetização dentro desse processo. Veementemente, lutava pelo aumento do nível 
de escolaridade, de sua obrigatoriedade e da oferta a todos indistintamente. 
Discorria sobre a necessidade de ampliar o número de vagas, que a educação 
oferecida fosse voltada para a formação integral da criança, romper com o ensino 
tradicional e livresco e promover uma prática educativa que se aproximasse dos 
interesses, aptidões e habilidades dos alunos.  
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No cenário educacional pós Revolução de 1930, a expansão escolar 
continuava excludente, a ampliação da oferta de vagas atrelava-se a redução do 
tempo de escola, o que contrariava as proposições de Teixeira. Assevera Cavaliere 
(2009, p. 5) a respeito da visão ampliada dos fins da educação na obra de Anísio 
Teixeira: “que a oferta do ensino não poderia acontecer somente no turno parcial”. 
Convicto que a redução do tempo escolar afetava a qualidade de ensino. Corrobora 
Teixeira (1999, p. 63) a respeito: 

 
A escola não poderia ser parcial e de simples instrução dos filhos das 
famílias de classe média, que ali iam buscar a complementação à educação 
recebida em casa. Ela deveria, sim, ser a instituição destinada a educar, no 
sentido mais lato da palavra, as crianças de todas as classes, desde as de 
classe média e superior até as muito mais numerosas das classes 
populares, que quase nunca traziam da família a experiência e os hábitos 
da instrução que iam receber. 

 
Anísio Teixeira denunciou as contradições ocasionadas a partir da expansão 

na oferta do ensino primário nas décadas de 1920-1930. A criação de vários turnos 
na escola representou um retrocesso, haja vista, que os filhos das classes menos 
favorecidas que as escolas receberiam, deveriam ter atividades mais práticas, 
significativas de vida e não meramente instrutivas, ficando impossível acontecer 
somente no tempo parcial. 

Compreende-se, então, “a escola teria que passar por uma sensível 
reformulação, extrapolar o ensino tradicional de mera transmissão de conteúdos, 
valorizando não apenas os conteúdos clássicos científicos”, mas sim a qualidade do 

que é ensinado, os valores que são transmitidos. Trata-se, em outras palavras, de 
uma escola não diretiva, de uma pedagogia de inspiração experimental.  

A ampliação da jornada escolar para Teixeira materializaria-se no ensino das 
ciências, leitura e escrita e aritmética, a chamada escola classe e no contraturno, na 
escola parque. Seriam oferecidas aulas que englobassem atividades manuais, artes 
industriais, educação artística, educação física e outras atividades socializantes. 
Para a operacionalização deste currículo, urgia a necessidade de ampliação do 
tempo escolar. 

Esta concepção de ampliação do tempo escolar pontuada por Teixeira 
prenunciava a ascensão movimento da Escola Nova e a posterior rejeição às 
práticas tradicionais nas escolas. Os escolanovistas refutaram o autoritarismo, a 
centralidade do papel do professor e a exaustiva memorização. Do ideário da Escola 
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Nova surgiram as bases para a Educação Integral de Anísio Teixeira, segundo 
Coelho e Cavaliere (2002, p. 258): 

 
Em toda a obra de Anísio Teixeira, que percorre cinco décadas, poderíamos 
listar diversas passagens que apresentam a defesa e a caracterização de 
uma escola de educação integral [...] sua concepção de educação integral 
são, resumidamente de que a educação é vida e não preparação para a 
vida; o entendimento de que as demais instituições sociais perderam parte 
de suas capacidades educativas, que devem então ser supridas pela 
escola; e a busca da escola verdadeiramente “comum”, isto é democrática. 

  
A proposição de Cavaliere reforça uma característica presente no Programa 

Mais Educação, as políticas intersetoriais, uma espécie de comunhão de esforços de 
vários entes públicos e setores da iniciativa privada em prover serviços, no caso dos 
últimos, em substituição ao Estado. Ocorre que há um aumento das funções da 
escola, responsável por mapear futuros parceiros em potencial, acolher alunos por 
um período maior na escola, adequando espaços físicos e utilizando profissionais 
improvisados na execução das atividades pedagógicas. 

As proposições de fortalecimento da relação entre escola e comunidade não 
tem surtido efeito, a gestão democrática continua fazendo parte dos discursos e de 
ações morosas dos governantes, lentidão similar à implantação dos órgãos 
colegiados nas escolas públicas. O Programa Mais Educação nasceu 
compartimentado da educação básica, não se integra com os demais níveis e 
modalidades de ensino; situação similar se arrasta secularmente, a inexistência de 
um sistema de ensino que articule os diferentes níveis de ensino. 

Na verdade, a educação escolar no Brasil do período vivenciado por Teixeira, 
assim como hoje, não resulta de um sistema nacional de educação, pois se 
estruturou por meio da criação de instituições escolares, nos diferentes graus de 
ensino, com a introdução de reformas, em muitos casos se contrapunham às 
anteriores.  

Na década de 1930, a forma como se dava a escolarização visava à 
instrução, as instituições de ensino eram particulares pertencentes à igreja e havia 
poucas escolas mantidas pelo governo. Portanto, a educação extremamente elitista, 
servia para os privilegiados, enquanto a maioria da população mal conhecia as 
primeiras letras.  
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No entanto, em que pese às mudanças ocorridas ao longo do século XX na 
educação brasileira, perdura ainda a inexistência de um sistema público de ensino, 
conforme relata Saviani (2008, p. 267): 

 
Não conseguimos ainda implantar um sistema de ensino em nível nacional. 
Costumo dizer que a educação brasileira acumula um enorme déficit 
histórico. Assim, enquanto os principais países não apenas da Europa, mas 
também da América Latina se dedicaram à tarefa de organizar os 
respectivos sistemas nacionais de ensino entre o final do século XIX e início 
do século XX, universalizando, por essa via, o ensino fundamental e 
erradicando, em conseqüência, o analfabetismo, o Brasil foi postergando 
essa questão e até hoje não conta com um sistema de ensino organizado 
em âmbito nacional.  

 
A desarticulação do sistema de ensino nos parágrafos anteriores citada foi 

abordada no Manifesto dos Pioneiros da Educação, assunto intensamente abordado 
no ideário de Anísio Teixeira. As reformas educacionais somente engendravam 
mudanças paliativas; configurando uma total falta de visão global do processo 
educacional. É intenção registrada no Manifesto dos Pioneiros (1932, p. 9): uma 
nova visão de Educação que passa a ser encarada como ciência: 

 
O desenvolvimento das ciências lançou as bases das doutrinas da nova 
educação, ajustando à finalidade fundamental e aos ideais que ela deve 
prosseguir os processos apropriados para realizá-los. A extensão e a 
riqueza que atualmente alcança por toda a parte o estudo científico e 
experimental da educação, a libertaram do empirismo, dando-lhe um caráter 
e um espírito nitidamente científico e organizando, em corpo de doutrina, 
numa série fecunda de pesquisas e experiências, os princípios da educação 
nova, pressentidos e às vezes formulados em rasgos de síntese, pela 
intuição luminosa de seus precursores. 
 

Em Educação não é um privilégio, Anísio Teixeira (1999, p. 45) reforça a 
citação acima, reiterando que: “todas as escolas, de qualquer nível de ensino, 

passaram a ser escolas de ciência, evidenciando um novo caráter do conhecimento 
científico, em contraponto ao conhecimento racionalista”. O ensino assume um 
caráter de se reconhecer pelo trabalho pela ação e não pela palavra e exposição. 
Anísio Teixeira reforçava o argumento do arcaísmo que vivia a educação brasileira e 
vociferava mais críticas veementes ao método tradicional de memorização. 

Na visão de Teixeira, o Brasil exigia uma escola com uma nova postura diante 
da possibilidade de mudança da economia agrária para a industrial. O Brasil não era 
uma nação moderna, localizava-se distante da industrialização, urgia a necessidade 
de tirá-lo desse atraso cultural e político. Barreira (2000, p. 31) reitera a importância 
da educação nesse contexto: 
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Para Anísio, o desenvolvimento econômico, político, social e cultural da 
nação, que traria a tão almejada emancipação do país, não viria apenas 
através de uma intervenção direta do Estado na economia nacional, mas, 
principalmente, através de sua intervenção no sistema nacional de ensino, 
procedendo às reformas de bases necessárias à sua adequação à nova 
realidade socioeconômica que começara a se esboçar no país com a 
eclosão do processo de industrialização a partir da primeira Guerra Mundial. 

 
Anísio sustenta em seu discurso político-pedagógico, um modelo de nação 

denominado moderno, alicerçado na indústria, na ciência e na democracia. 
Interpretando o processo de industrialização no Brasil, na sua análise da 
problemática de subdesenvolvimento, toma a indústria não como categoria 
econômica, mas doutrinária. Reitera Barreira (2000, p. 23): 

 
Anísio concebe a história como uma lenta marcha da unitariedade para a 
diversidade, cuja força motriz é posta no desenvolvimento da Inteligência 
especulativa do homem, que tem na ciência e, por meio dela, na indústria, o 
seu desenvolvimento maior. [...] concepção que desconsidera, portanto, a 
luta de classe a força motriz do processo histórico, o que lhe permite 
considerar a indústria, não como processo de produção e reprodução social 
[...] mas como resultante da evolução intelectual da humanidade.  
 

Como se vê, trata-se de uma perspectiva idealista da história, tal qual aponta 
Barreira sobre a perspectiva de Teixeira, que enxergava a condição de alienação da 
nação brasileira a uma situação semi-colonial de subdesenvolvimento. Alegava que 
o crescimento do Brasil estava atrelado aos países capitalistas do ocidente e que a 
independência política do Brasil em nada mudou sua dependência econômica em 
relação a grandes metrópoles. Apesar de considerar a educação como condição 
indispensável de modificação e modernização da sociedade brasileira, ter exercidos 
diversos cargos públicos ligados ao setor citado, Anísio enfrentou a resistência do 
Estado, avesso as suas ideias, reiterado por Saviani (2010, p. 222): 

 
[...] Sua atuação no campo educacional enfrentou, obviamente, diversos 
obstáculos. Esses obstáculos decorriam basicamente das resistências que 
forças dominantes no Brasil contrapunham às transformações da sociedade 
brasileira que visassem a superar o grau de desigualdade que sempre 
marcou a nossa realidade [...] esse grau de desigualdade refletia-se na 
educação, que na verdade, era tratada como um objeto de privilégio das 
elites. 
 

Anísio Teixeira ao defender uma sociedade liberal democrática, alicerçada na 
ideia de meritocracia, se torna, na perspectiva de muitos intelectuais conservadores, 
em especial membros da Igreja Católica, um comunista. No entanto, apesar das 
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acusações que sofreu ao longo de sua trajetória intelectual, também foi perseguido 
pelas ideias que defendeu a respeito da educação pública.  

Há de se registrar que Anísio transplanta as ideias do modelo americano de 
educação, que visava transformação social e adapta a realidade brasileira, 
substituindo um modelo europeu anteriormente vigente. Este processo de 
convencimento nacional vai coincidir com uma modernidade dominada pela 
maquinaria, num Estado a serviço da burguesia. Vale salientar que nessa época os 
Estados Unidos já estavam num estágio avançado do capitalismo industrial e vivia a 
crise desse sistema, gerando desemprego, estagnação; portanto uma situação 
atípica vivia o Brasil ainda sob a economia ruralista. Carvalho (2000, p. 50) enfatiza 
a contradição do discurso americanista de Teixeira:  

 
Nesse empenho em transplantar para terras brasileiras instituições capazes 
de catalisar processos de transformação social [...] aponta para uma 
contradição de fundo que permeia toda a produção intelectual de Anísio. Na 
sua obra a crítica acirrada dos processos de transplante cultural convive 
com a defesa de proposições americanistas que, no limite advogam 
também modalidades de transplantes de práticas, instituições e valores de 
uma cultura estrangeira. [...] a questão deve ser situada em outro registro 
[...] construindo a hipótese de que o americanismo de Anísio, como 
modalidade de otimismo pedagógico, constrói-se como espécie de resposta 
ao pessimismo catastrofista dos entusiastas pela educação. Tal 
empreendimento adota uma perspectiva de análise que visa - como propõe 
Warde3 - verificar como através de que mecanismos - discursivos e não 
discursivos - o americanismo penetrou no Brasil e constitui-se em cultura 
[...] verificar como foi sendo produzido o convencimento de que o Brasil - 
atrasado, faltoso, errado no seu itinerário - podia passar para o moderno, o 
civilizado, pela intervenção da educação e da maquinaria. 
 

Para os intelectuais liberais, o indivíduo poderia buscar através da educação 
sua ascensão social, a educação possibilitaria o desenvolvimento das capacidades 
do indivíduo, tornando-o cidadão ativo e participativo. Teixeira afasta-se dos 
princípios do liberalismo, quando instiga que a educação perpassa a relação 
indivíduo e sociedade, ficando inviável conceber um paradigma individualista, haja 
vista, que a liberdade apregoada pelo liberalismo, não assegurou sua participação 
no jogo social. Esta concepção é ratificada pela análise de Saviani (2010, p. 225), 
assegurando que Anísio assumiu radicalmente as implicações democráticas de seu 
liberalismo, colocando-o no limite da ruptura com o mesmo. 

O fim da Ditadura do Estado Novo, em 1945 e a consolidação do modelo 
nacional-desenvolvimentista, refletiram no desenvolvimento de vários movimentos e 

                                                           
3 Myrian Jorge Warde, Americanismo e Educação (apontamento de pesquisa) 2000. 
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campanhas de educação popular, criaram um intenso embate em torno das 
proposições que sustentariam a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, promulgada em 1961.  

Tratou-se da luta entre católicos e liberais em defesa da ordem, mas por 
caminhos diferentes. De um lado, liberais defendendo a proposição liberal de uma 
escola como instrumento de inserção social e desenvolvimento econômico, 
escamoteada sob os argumentos de pública, universal e gratuita. Em contraponto, 
os católicos sentiam-se ameaçados, por considerar que a universalização da escola 
pública e gratuita traria a quebra do monopólio das escolas privadas e a perda de 
outros privilégios.  

A educação escolar, sob esse prisma, teria o papel de selecionar os mais 
capazes e proporcionar a formação de quadros para a indústria; por outro lado, os 
grupos conservadores, capitaneados pelas lideranças católicas, defendiam o aporte 
de recursos públicos para escola privada e o ensino religioso nas escolas públicas. 
O argumento baseava-se no princípio da religião como instituição formadora de 
homens e mulheres de fé, o que seria um elemento de respeito à ordem 
estabelecida. 

 
1.2.1 A Escola Parque de Anísio Teixeira  

 
Perseguido durante a ditadura do Governo Vargas, que findou em 1945, 

Anísio Teixeira retoma a trajetória vinculada às questões educacionais. Em 1947, 
num cenário marcado pela democracia liberal no Brasil e no Estado da Bahia 
governada por Octávio Mangabeira, assume o posto de secretário da educação, 
elaborando o Plano Estadual de Educação dando origem a denominada  
Escola Parque, ou seja, um espaço de formação educacional diferente das 
chamadas escolas tradicionais. Como anteriormente comentado, Teixeira possuía 
afinidade com as proposições educacionais de John Dewey (1859-1952), que 
desenvolveu uma concepção pragmática de educação, amparada na permanente 
experiência diante de um mundo em transformação.  

Anísio Teixeira defendia um modelo de educação escolar em que a escola 
propiciasse a formação de homens livres no lugar de homens dóceis, preparando 
para um futuro incerto, ensinando a viver com tolerância e para a democracia. Dessa 
forma, o interesse do estudante passa a ser uma categoria fundante das propostas 
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de Teixeira, previa o aprendizado num ambiente de liberdade e confiança mútua 
entre professores e alunos, de forma que estes fossem ensinados a pensar e julgar 
por si mesmos. 

A materialização das propostas de Anísio Teixeira, inspiradas nas escolas 
comunitárias norte americanas, resultou na criação em 1950, do Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro no Estado da Bahia, também denominado Escola Parque. As 
referências bibliográficas apontam como a primeira experiência similar ao conceito 
de Educação Integral no Brasil. Sobre a questão, os apontamentos de Anísio 
Teixeira enfatizaram sobre a concepção curricular e a estrutura organizacional do 
Centro Educacional Carneiro Ribeiro: 

 
Haverá escolas nucleares e parques escolares, sendo obrigada a criança a 
freqüentar regularmente as duas instalações. O sistema escolar para isso 
funcionará em dois turnos, para cada criança [...] no primeiro turno a criança 
receberá, em prédio econômico e adequado, o ensino propriamente dito; no 
segundo receberá, em um parque escola aparelhado e desenvolvido, a sua 
educação propriamente social, a educação física, a educação musical, a 
educação sanitária, a assistência alimentar e o uso da leitura em bibliotecas 
infantis e juvenis (TEIXEIRA, 1997, p. 243). 

 
Nota-se uma intrínseca ligação entre as condições físicas da escola com a 

qualidade de ensino, preocupação distante das proposições atuais sobre educação 
integral nas escolas estaduais de Rondônia, em que os espaços físicos intramuros 
são improvisados e a utilização de espaços externos deixa os alunos vulneráveis. 
Além disso, não há uma concepção curricular definida.  

Na escola parque, percebia-se uma preocupação com a estrutura curricular, 
preparar integralmente os indivíduos, oferecendo-lhes condições completas de vida. 
Por isso, não se abordava somente os estudos dos clássicos científicos, vai além, 
oportunizava a transmissão de valores éticos e morais, a disciplina e a preparação 
para o trabalho. 

Pela forma como se organizava a escola parque, subentende-se que o ideário 
pedagógico de Anísio Teixeira era complementar o currículo escolar com atividades 
diversificadas no contraturno escolar. As atividades deveriam ser significativas, 
buscando uma concepção de educação integral nas suas múltiplas dimensões. Para 
Anísio Teixeira, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro ou Escola Parque seria 
espécie de miniatura da sociedade. O projeto compreendia quatro escolas classes 
para cada mil alunos e uma escola parque para quatro mil crianças, ambas 
funcionando em dois turnos conjugados. Assevera Teixeira (1959, p. 23): 
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[...] não podemos ser uma escola de tempo parcial, nem uma escola 
somente de letras, nem uma escola de iniciação intelectual, mas uma 
escola, sobretudo prática, de iniciação ao trabalho, de formação dos hábitos 
de pensar, hábitos de fazer, hábitos de trabalhar e hábitos de conviver e 
participar em uma escola democrática, cujo soberano é o próprio cidadão. 
 

Não pode passar despercebido que a organização da escola parque previa a 
hospedagem de cerca de 200 alunos, preocupação acentuada de Teixeira com as 
crianças cujos pais enfrentavam duras jornadas de trabalho e não podiam assisti-los 
integralmente. Deduz-se que o grande apelo popular pela ampliação da escola 
parque origina-se do estado precário em que viviam as famílias baianas, 
enxergavam no projeto o arrefecimento das mazelas sociais.  

Salta aos olhos do observador mais atento as semelhanças e diferenças de 
proposições entre a Escola Parque proposta por Teixeira e as proposições do 
Programa Mais Educação em relação à proteção das crianças e adolescentes. No 
caso da Escola Parque, havia um interesse pela permanência dos alunos no interior 
da escola e as atividades do contraturno eram complementares ao currículo formal. 
No entanto, o Programa Mais Educação ensaia a permanência dos alunos na 
escola, contudo, não há um currículo definido ou construído e as atividades do 
contraturno são fragmentadas, desvinculadas do currículo formal da escola. 
Conforme assevera o professor E.A.G, da Escola Capitão Cláudio Manoel da Costa: 

 
Não temos a mínima informação sobre as atividades que são desenvolvidas 
no Programa Mais Educação, observamos os alunos no contraturno escolar, 
mas jamais houve qualquer tentativa de integração entre o que ensinamos e 
o trabalho que os monitores desenvolvem. O que sabemos através dos 
alunos é que eles se identificam com o programa, pelo fato de praticarem 
esportes, ir para a sala de informática, além de permanecerem na escola, 
pois os pais trabalham e eles ficam só em casa. 

 
O oferecimento de atividades no contraturno, tais como: arte, cultura, lazer, 

transparece que as atividades citadas jamais fizeram parte do currículo formal da 
escola. Declina-se a ideia de integral, pois conforme o docente acima citou, há uma 
compartimentação do currículo, um turno que são oferecidas atividades que 
aprazem os alunos e no turno parcial perdura um currículo que não possibilita o 
acesso ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Diante dessa 
circunstância, fica evidente que a escola intenciona somente a permanência dos 
alunos no seu interior, subutilizando o uso do tempo adicional da jornada escolar. 

Em contraponto a concepção curricular do Programa Mais Educação, a 
Escola Parque idealizada por Anísio Teixeira, proclamava em seu projeto educativo: 
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oportunizar uma maior integração com a comunidade escolar, preparar os alunos 
para atuarem como cidadãos, desenvolver a autonomia, a iniciativa, a 
responsabilidade, a cooperação, a honestidade e o respeito a si mesmos e aos 
outros. Segundo Anísio Teixeira a educação integral representava o modelo de 
solução para a Educação Brasileira. Este ideário educacional estava concatenado 
com a vida e com outras facetas que esta pudesse vir a oferecer. No entanto, 
enfatiza que este projeto não podia estar dissociado da sociedade. O aumento da 
jornada escolar, associada à revisão dos currículos que deveriam ser diversificados 
e ressignificados garantiria a formação de um cidadão capaz de contribuir para o 
desenvolvimento do país. Também preconizava o aumento das tarefas da escola a 
fim de atender as demandas do mundo moderno. Teixeira (1959, p. 25) reitera que a 
educação integral deve: 
 

[…] dar-lhe seu programa completo de leitura, aritmética e escrita, e físicas 
e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e educação 
física. Além disso, desejamos que a escola eduque, forme hábitos, forme 
atitudes, cultive aspirações, prepare, realmente, a criança para a sua 
civilização. Esta civilização técnica e industrial é ainda mais complexa por 
estar em mutação permanente. E, além disso, desejamos que a escola dê 
saúde e alimento à criança, visto não ser possível educá-la no grau de 
desnutrição e abandono em que vive. 
 

Naturalmente não seria fácil desenvolver um currículo amplo na escola 
parque. Notadamente a atuação do professor seria estratégica, deveria ser um 
articulador nato para oferecer um ensino nos moldes idealizado por Teixeira. Desta 
forma foram promovidos cursos de aperfeiçoamento, oferecido bolsas de estudo 
visando o aperfeiçoamento docente. Portanto, Teixeira já demonstrava preocupação 
com a formação de professores e sua implicância na qualidade de ensino. 

No entanto, percebe-se na proposição do Programa Mais Educação, piloto 
para a implantação de educação integral, um distanciamento daquilo que era 
previsto por Anísio Teixeira. Trata-se de uma proposição que se apropria do ideário 
de Anísio Teixeira, mas sem o compromisso com sua efetivação. Afinal, o Mais 
Educação prevê a inserção de novos profissionais denominados monitores, porém 
não há qualquer referência a formação docente dos profissionais que já atuam na 
escola no tempo parcial.  

A escola parque não ficou imune às críticas, obviamente a mais 
contundente, diz respeito à universalização. Nem todas as pessoas tiveram acesso à 
escola. O empreendimento era dispendioso, custos de manutenção elevados e 
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diante da conjuntura econômica do país, atribuía-se a quem tinha acesso a este tipo 
de escola como privilegiado. Desta forma não havia sustentação política para 
disseminar este empreendimento ou poderia se dizer que a escola era muito 
qualificada para atender as classes menos favorecidas da população. Atualmente, 
quando vem à tona, o assunto educação integral, dificilmente não se associa a figura 
de Anísio Teixeira e a escola parque, a essa intencionalidade. 

Com a promulgação da LDB/1961 materializou-se a vitória do privatismo e a 
manutenção de instrumentos jurídicos que legitimavam a omissão do Estado na 
educação em diferentes segmentos. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) - Lei 4024/61, foi criticada por Anísio Teixeira, pelo fato de 
ainda estar atrelada a compromissos do passado. Apesar desta afirmação 
encontramos o legado de Anísio incorporado ao texto, nos princípios e fins da 
educação, em que assegura que a educação deva proporcionar o desenvolvimento 
integral da personalidade, preparando o indivíduo para a vida.  

Posteriormente após as mudanças políticas ocasionadas pela Ditadura Civil-
Militar, são publicadas a Lei Nº 5540/68 que trata da Reforma Universitária e a Lei 
Nº 5692/71 que reforma o ensino primário e secundário, ampliando a oferta de 
escolaridade obrigatória de quatro para oito anos, instituindo o ensino de 1º e 2º 
graus e propondo a profissionalização do ensino.  

O Golpe Civil Militar de 1964 significou a aliança entre a burguesia nacional 
associada ao capital estrangeiro, mas não o rompimento da essência de 
desenvolvimento do capitalismo brasileiro que tivera início com a ascensão de 
Vargas em 1930. Nesse sentido, A ditadura no Brasil (1964-1985) deve ser 
compreendida como uma resposta da burguesia aos avanços das lutas populares 
em um momento marcado pelas tensões da Guerra Fria. Na verdade, tratava-se de 
uma ditadura burguesa, já que a democracia liberal não mais atendia aos interesses 
da burguesia associada ao capital estrangeiro.  

Os governos militares, representando fundamentalmente os interesses 
burgueses, adotaram um modelo econômico associado e dependente, que 
pressupunha a modernização, a aceleração da industrialização, o incentivo à 
exportação, facilitando a entrada do capital estrangeiro e a instalação de empresas 
multinacionais no Brasil. Em poucas palavras, propugnavam a criação de uma 
sociedade urbano-industrial na periferia do sistema capitalista mundial, pautada pela 
racionalidade técnica. Ferreira Jr. e Marisa Bittar (2006, p. 2) sentenciam: 
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A política educacional do regime militar abrangeu ao longo dos seus vinte e 
um anos de duração, todos os níveis de ensino, alterando a sua fisionomia 
e provocando mudanças, algumas das quais visivelmente presentes no 
panorama atual. Pautado pela repressão, o Estado editou políticas e 
práticas que, em linhas gerais, redundaram no tecnicismo; na expansão 
quantitativa da escola pública de 1º e 2º graus às custas do rebaixamento 
da sua qualidade; no cerceamento e controle das atividades acadêmicas no 
interior das universidades; e na expansão da iniciativa privada no ensino 
superior. Reexaminando o conjunto dessas políticas, podemos afirmar que 
a educação, tal como ocorrera na ditadura Vargas (1937-1945), porém, em 
maior escala, foi totalmente instrumentalizada como aparelho ideológico de 
Estado. Sob uma ditadura que perseguiu, prendeu, torturou e matou 
opositores, a escola foi um dos meios mais eficazes de difusão da ideologia 
que respaldou o regime militar. 
 

Em nome da racionalidade do mercado, da produtividade e eficiência 
econômica, duas reformas no âmbito da educação foram levadas adiante: a 
5.540/68, que reformou o ensino superior e a 5.692/71, que reformou o ensino de 1º 
e 2º Graus. Tratavam-se, em última instância, de preparar a mão de obra para as 
necessidades do mercado. O ensino profissionalizante cresceu bastante enquanto o 
ensino médio voltado para o ingresso no ensino superior foi estagnado pela 
repressão militar, através da substituição da formação humanística pela formação 
voltada par o mercado de trabalho. Advoga-se pela profissionalização como meio de 
cercear o ingresso no ensino superior. 

Nesse sentido, a política educacional que vigorou durante os “anos de 

chumbo” da ditadura estava, em última instância, conectada organicamente ao 

modelo econômico que acelerou, de forma autoritária, o processo de modernização 
do capitalismo brasileiro.  
 
1.3 A CORRENTE ANARQUISTA NO BRASIL 

 
Na segunda metade do século XIX, fundamentalmente com o fim do Tráfico 

Negreiro para o Brasil (1850), a imigração europeia passou a desempenhar um 
papel fundamental na formação social brasileira. Com a expansão da lavoura 
cafeeira, e a falta de braços para a produção, os trabalhadores imigrantes foram 
contratados em substituição da mão de obra escrava, que naquele momento, 
encontrava-se em franco declínio.  

A urbanização, o investimento nas ferrovias, o crescimento do mercado 
interno, a crise da escravidão e os lucros auferidos com a produção do café, 
possibilitaram a alguns segmentos dos produtores rurais associarem-se ao capital 
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estrangeiro na diversificação da produção e no investimento na produção industrial. 
Cabe ressaltar que não se trata de um processo de Revolução Industrial, tal qual 
ocorrera na Europa, mas sim de um incipiente processo de industrialização 
assentado na produção de bens de consumo não duráveis.  

Dessa forma, estavam criadas as bases para o surgimento de uma pequena 
classe operária restrita a alguns centros urbanos de maior porte, tais como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Recife entre outros. No entanto, uma parte significativa da 
classe operária era formada por imigrantes europeus que trouxeram em sua 
bagagem, além do desejo de reconstruírem suas vidas no Brasil, novas ideias de 
organização da sociedade.  

No Brasil, que acabara de passar por uma reorganização no aparelho de 
Estado, a Proclamação da República não alterou a condição de miséria a que 
estavam submetidos os trabalhadores do campo e da cidade. Não havia legislação 
trabalhista que garantisse minimamente direitos aos trabalhadores. O discurso 
hegemônico do empresariado pautava-se por um liberalismo que pregava a 
liberdade do mercado como regulador da economia. As manifestações operárias 
naquele momento eram vistas como “baderna” ou contrária à manutenção da ordem 

“pacífica” em nossas terras. Não somente no campo trabalhista os direitos dos 
operários eram usurpados, o acesso à educação limitado excluía os filhos da classe 
trabalhadora. 

Na verdade, a corrente anarquista não foi a primeira ter hegemonia entre as 
lideranças do movimento operário, mas certamente, a de maior influência até a 
fundação do Partido Comunista em 1922. Organizando-se em sindicatos e 
federações, as lideranças libertárias tinham grandes dificuldades na organização dos 
trabalhadores, uma vez que pouquíssimos operários dominavam a leitura e escrita. 
Dessa forma, era difícil fazer circular as ideias anarquistas nos meios populares e 
proletários. Jornais e boletins tinham que ser lidos em voz alta para que os métodos 
de luta fossem apreendidos. No entanto, não bastassem essas dificuldades, outra de 
maior relevo torna-se obstáculo à organização: a violência do Estado tratava a 
questão operária como um “caso de polícia”.  

Diante do cenário apresentado, era preciso criar alternativas para 
conscientização dos trabalhadores. Nesse sentido se insere o interesse dos 
anarquistas pela educação, primavam pela solidariedade e pela negação dos 
valores burgueses.  
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Surgiu neste período a defesa da Educação Integral, que pudesse unir o 
trabalho manual e o intelectual, oportunizando formar o homem nos seus aspectos: 
intelectual, moral, político. Este tipo de educação faria frente à dominação e a 
exploração, levaria os indivíduos à emancipação. Os ideais libertários no Brasil, 
proliferaram-se através das correntes: anarquista e anarcossindicalista.  

Os anarquistas acreditavam na educação como o meio para consolidar uma 
revolução social, defendiam a mudança de valores na sociedade através da 
educação e criar uma nova sociedade investindo-se na formação política dos 
indivíduos. A educação anarquista ou libertária condenava as relações autoritárias 
presentes na pedagogia tradicional. Os anarquistas no Brasil estudavam os autores 
libertários: Mikhail Bakunin, Paul Robin e Francisco Ferrer y Guardia e Pierre - 
Joseph Proudhon, abstraindo dessas leituras o conceito de Educação Integral, uma 
educação igualitária e que pudesse oportunizar a emancipação de toda sociedade. 

Dessa forma, fundaram, organizaram escolas, pois rejeitavam o tipo de escola 
que funcionava como instrumento de sujeição dos trabalhadores ao Estado, a Igreja 
e aos Partidos Políticos. As chamadas Escolas Modernas alicerçavam as suas 
propostas pedagógicas nos estudos de Paul Robin e Ferrer y Guardia que 
fomentavam um ensino integral e racionalista. As instituições durante algum tempo 
foram mantidas pelos trabalhadores. Da militância no movimento operário Paul 
Robin construiu um discurso em defesa de uma educação integral para todos os 
indivíduos que congregasse os aspectos físicos, moral e intelectual.  

Ainda que de forma utópica, os autores anarquistas citados desejavam 
disseminar uma concepção de sociedade mais humana, sem opressores. Incisivos 
no combate a dualidade educacional existente na educação, defendiam a Educação 
Integral como a maneira para estabelecer a igualdade entre os homens. Assevera 
Bakunin (2003, p. 28): 

 
O ensino deve ser igual para todos em todos os graus, por conseguinte 
deve ser integral, quer dizer, que deve preparar cada criança de ambos os 
sexos tanto a vida do pensamento como a do trabalho, a fim que todos 
possam igualmente tornar-se homens completos. 

 
Bakunin argumentava que uma sociedade igualitária só seria alcançada 

através da destruição do Estado e o combate a todo tipo de autoridade divina ou 
estatal, a educação era o fator primordial para a emancipação dos trabalhadores. E 
dentro deste contexto educacional Bakunin afiançava que o conceito de liberdade é 
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imprescindível para formar indivíduos livres e conscientes, rejeitando qualquer 
proposta de educação mantida pelo Estado e pela Igreja. Segundo os anarquistas, 
os trabalhadores podiam conquistar a própria liberdade, conforme ratifica Gallo 
(2002, p. 14): 

 
[...] coerente com a idéia de que o proletário deve conquistar ele próprio sua 
liberdade, com o princípio proudhoniano de que a emancipação dos 
trabalhadores só pode ser obra deles mesmos, criticou implacavelmente a 
perspectiva ideológica a educação burguesa, rejeitando sumariamente 
qualquer proposta de educação oferecida pelo governo, ou que devesse em 
última instância ser mantida por ele. A proposta anarquista desenvolveu-se 
em torno da idéia de que os trabalhadores deveriam criar suas próprias 
escolas, bem diferentes daquelas estatais ou religiosas. 

 
 Proudhon argumentava que para ao combate ao processo de produção 

capitalista, o tipo de educação integral a ser implantado deveria agrupar a instrução 
literária e científica com a industrial. Uma formação não poderia ocorrer em 
detrimento da outra, defendia a indissolubilidade entre a teoria e a prática, entre o 
trabalho e o estudo, isto oportunizaria os indivíduos ter acesso ao universo de 
conhecimentos, possibilitaria tornar-se autônomo. Infere-se uma estreita ligação de 
Proudhon com o ensino politécnico. Acerca do caráter revolucionário das ideias de 
Proudhon sentencia Codello (2009, p. 26): 

 
A concepção pedagógica proudhoniana pode ser considerada realmente 
revolucionária, uma vez que atribui à educação um papel central no 
movimento emancipador das classes trabalhadoras, sustentando que essa 
constitua os pressupostos principais para qualquer emancipação. 

 
 A respeito da ligação intrínseca entre a concepção de Educação Integral e o 

binômio educação e trabalho assegura Cavaliere (2009, p. 44): 
 

Desde os primórdios, o movimento socialista caracterizou-se na área 
educacional, pela perspectiva em religar a vida escolar com a vida produtiva 
em contrapartida à escola vigente, considerada esvaziada e elitista. O 
percurso das idéias socialistas em relação à escola apresenta desde cedo 
uma visão radical de educação integral baseada nesta associação entre 
educação e trabalho consolidada na concepção de educação politécnica, 
cuja ligação intrínseca com a produção social, levaria a uma formação 
capaz de contribuir com a transformação social. [...] a concepção socialista 
de homem integral fora historicamente formulada em função das condições 
crescentes de alienação do trabalho social. 

 
As ideias socialistas já vinham sendo veiculadas no Brasil, no final do Período 

Imperial e começo da República. O fim da escravidão e o advento da república 
traziam a esperança que os ideais de democracia, liberdade e justiça proliferassem 
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e que a desigualdade social poderia ser arrefecida, ledo engano, se avolumaram as 
repressões violentas aos movimentos culturais e sociais; o desemprego cresceu, 
estabelecendo-se um quadro político caótico.  

Adiciona-se a esse contexto a imigração estrangeira que aportou no Brasil 
trazendo ideais libertárias e experiências oriundas do movimento sindical na Europa. 
Muitos imigrantes adeptos do movimento anarquistas ingressaram no setor fabril e 
iniciaram a militância no movimento operário. Havia um descontentamento do 
proletariado sobre o controle do processo de trabalho por quem detinha os meios de 
produção, intensificava-se a exploração desenfreada nas fábricas através do 
aumento ritmo do trabalho e da produção, fragmentação das especializações e 
funções, condições insalubres no interior das fábricas. Desse contexto de 
exploração e opressão feita pelos capitalistas, surgiram as primeiras manifestações 
do proletariado reivindicando melhorias nas condições de trabalho. Surgem às ideias 
libertárias, ocorre forte oposição a Igreja e ao Estado e o movimento operário 
começava a construção de uma identidade de classe. Os Anarquistas incitavam uma 
revolução social condição indispensável para que ocorresse uma mudança social.  

No bojo das ideias anarquistas estavam contidas temáticas que coincidiam 
com as demandas do proletariado, havia a indução do Estado em estabelecer o 
sentimento de passividade e alienação do trabalhador. O Anarquismo tinha o 
pensamento de negação da autoridade do Estado, da repressão, da servidão e de 
qualquer tipo de dogmatismo.  

Foram criadas colônias anarquistas, dentre as quais a mais conhecida, a 
Colônia Cecília, que perdurou de 1889 a 1894; sendo fundada e mantida por 
imigrantes italianos. A difusão das ideias dos pensadores socialistas advindas do 
movimento operário europeu não se limitou a divulgação escrita; foram discutidas 
em reuniões políticas e culturais e conferências. 

Ao contrário do discurso liberal burguês, os anarquistas não enxergavam na 
educação a redentora para a transformação social. Afirmavam que a educação 
pudesse ser instigadora da mudança de mentalidade da sociedade e capaz de 
aguçar as ideias libertárias. Reside neste fato, a explicação do movimento não ter 
uma concepção pedagógica definida de educação, defendiam uma reformulação 
pedagógica sem definir em que bases estariam alicerçadas. A educação objetivava 
combater a ignorância, a miséria e tornou-se o mecanismo de luta contra os 
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privilégios e as formas de exploração e opressão. Foram temas presentes no ideário 
educacional anarquista: liberdade, emancipação e a educação integral. 

Os anarquistas fundaram Escolas Modernas e Centro de Estudos, 
disseminavam o Ensino Integral, seguindo os princípios da Escola Racionalista de 
Ferrer y Guardia e da Escola Integral idealizada por Paul Robin. As escolas 
racionalistas objetivavam um tipo de ensino voltado para o trabalho e a 
solidariedade, visando à edificação do homem solidário, interessado nas ideias 
anarquistas e nos problemas sociais. Nesta escola almejada não caberia punições e 
castigos, o oposto da educação tradicional, de disciplina rígida e de pouca 
valorização dos alunos. 

A julgar pelo tipo de ensino ministrado na escola tradicional e a concepção de 
educação das Escolas Racionalistas, compreende-se a existência da educação não 
formal em algumas famílias anarquistas, por considerarem o modelo de escola 
tradicional repressor, causava constrangimentos e traumas aos filhos, onde 
imperava o autoritarismo, castigos e premiações, programas pré-estabelecidos e o 
ensino dogmático.  

Os Anarquistas reconheciam a importância das ciências, condenavam a 
influência religiosa na educação, mas ponderavam que a ciência beneficiava 
somente as classes abastadas e ao poderio do Estado.  

Havia uma intrínseca ligação entre as ações anarquistas e a difusão de suas 
ideias através da educação. As Escolas Libertárias se espalharam pelo Brasil, tendo 
como mantenedores os componentes do movimento anarquista, profissionais de 
prestígio na sociedade, os operários na época tinham dificuldades para custeá-las. 
Com o fim da liberdade do ensino, as escolas foram alvo de perseguição, sendo 
fechadas posteriormente em 1919.  

A preocupação dos Anarquistas no Brasil não se limitava aumentar a 
participação na organização operária, mas a educação dos trabalhadores brasileiros, 
apesar de considerarem o papel da alfabetização primordial na formação dos 
indivíduos, causava-lhes estranheza a educação estatal padronizada e repressiva 
em que se privilegiava a cultura intelectual abstrata; alicerçada na tradição e na 
autoridade. As ideias libertárias vinculadas ao setor educacional buscavam 
preencher as lacunas deixadas pelo ensino oficial, de cunho confessional. 

A concepção de Educação Integral vinculada aos ideais de liberdade ganham 
força, coadunados com a formação moral. Apesar das escolas anarquistas não se 
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denominarem: escolas de educação integral, depreende-se a apropriação e a 
aproximação com os princípios das escolas modernas europeias (ensino 
racionalista). 

As escolas anarquistas surgiram a partir de 1895, sendo sua precursora a 
Escola União Operária no Rio Grande do Sul. Posteriormente, surgem as escolas: 
Eliseu Reclus em Porto Alegre (1906), Escola Germinal (Ceará), Escola Operária de 
Franca, Escola da Liga Operária de Sorocaba, Escola 1º de maio no Rio de Janeiro 
(1912), Escola Moderna em Petrópolis (1913) e as Escolas Nº 1 e Nº 2 em São 
Paulo. As citadas escolas utilizavam o método, indutivo, demonstrativo e objetivo e 
baseavam-se na experimentação, incutia a ideia de formar um novo homem, 
condição indispensável para a construção de uma sociedade mais justa. 

O currículo escolar buscava através da fundamentação científica, a 
explicação para os fenômenos da natureza. Refutavam a religião pela característica 
de aprisionar os homens. A contextualização fazia parte da abordagem dos 
conteúdos e eram comuns as analogias com as histórias de lutas das classes 
oprimidas, as aulas deveriam se reportar as questões proletárias. As práticas 
educativas articulavam-se com atividades espontâneas ou planejadas, tais como:a 
cultura e o lazer, literatura. No Programa Mais Educação, a miscelânea de 
atividades são denominadas como socioeducativas. As possibilidades de acesso ao 
conhecimento por vias educação formal e não formal não eram desprezadas. O 
Programa discutido em tela, assemelha-se a esta concepção anarquista, instigando 
que qualquer espaço comunitário pode ser potencialmente educativo. 

Um diferencial das escolas anarquistas com características de Educação 
Integral tratava-se do engajamento das famílias na educação dos filhos, fomentavam 
a importância do acompanhamento dos pais. No entanto, ressalta-se que tal 
proposição fosse desinteressada, imbricando-se com a propagação de ideias 
anárquicas.  

A escolha do professor devia ser meticulosamente analisada, atinando para 
os aspectos morais, ser detentor de uma cultura geral e questionar as grandes 
verdades universais, ter autonomia e ser dinâmico. Deveria demonstrar abnegação e 
amor pelo trabalho e não utilizar práticas arbitrárias e autoritárias. 

Quanto ao aluno, havia um cuidado especial, no respeito ao aspecto 
psicológico das crianças. Estimulava-se a criação de hábitos de higiene, evitavam-se 
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os elogios aos bons alunos para evitar comparações entre eles. O aluno poderia se 
expressar livremente e interagir com seus professores. 

Portanto, as concepções de Educação Integral presentes no ideário 
anarquista são provenientes dos autores libertários europeus e aguçavam a 
formação integral do aluno, condição indispensável, para transformar sua realidade 
e da sociedade em que vivia. 

Além da iniciativa das escolas, os anarquistas criaram os Centros de Estudos 
Sociais e a Universidade Popular de Ensino Livre. Os Centros de Estudos Sociais 
eram pequenas associações que através do ensino mútuo, proviam as aulas sobre 
as teorias libertárias. Tornou-se o ponto de encontro e integração entre os 
trabalhadores brasileiros e os imigrantes europeus.  

A Universidade Popular de Ensino Livre funcionava em São Paulo, fundada 
por intelectuais anarquistas visava educar os trabalhadores. Ministravam-se na 
instituição os conhecimentos nas áreas científicas e filosóficas. As aulas eram 
multitemáticas, não se cobrava a frequência, o acesso à universidade não era 
restrito e o ensino baseava-se no racionalismo.  

 
1.4 A CORRENTE INTEGRALISTA NO BRASIL 

 
Em outubro de 1932, o Manifesto de Outubro, redigido por Plínio Salgado, foi 

lido publicamente no Teatro Municipal de São Paulo, lançando as bases de um 
movimento político-social denominado de Integralismo.  

O citado documento direcionado a sociedade brasileira, disseminou 
fundamentos filosóficos alicerçados na visão de homem, de sociedade e de 
educação, em especial, a Educação Integral. Posteriormente a publicação do 
manifesto, os integralistas fundam a Ação Integralista Brasileira - AIB, tendo como 
seu principal expoente e criador Plínio Salgado. O partido político dos integralistas 
visava dar sustentação ao ideário doutrinário, ideológico, sedimentados no trinômio: 
Deus, Pátria e Família. 

A temática Educação Integral era o cerne dos discursos integralistas, uma 
educação integral para formar um homem integral. A realização extrema do Homem 
seria o desenvolvimento pleno de sua personalidade. A educação deveria estar em 
consonância entre o Estado, a família e a religião. Pregavam que a educação 
escolar das massas não seria só por via da alfabetização, mas elevar o nível cultural 
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da população nos aspectos físicos, intelectuais, morais, cívicos e espirituais. 
Também, empreendeu esforços para multiplicar suas doutrinas através de 
oferecimento de cursos, conferências, centros de pesquisa e intensas publicações 
em jornais e revistas, bem como, organização de comícios.  

O Integralismo objetivava assistir as classes populares que julgavam 
aculturadas, a instabilidade da sociedade brasileira ocasionada pela estática 
organização social e pela mentalidade dos indivíduos corrompida pelos valores 
materiais. Portanto, a suplantação destes problemas viria através do emprego de 
uma moral cristã. Os valores disseminados eram: sacrifício, disciplina, obediência e 
sofrimento.  

Anísio Teixeira manifestou repúdio esta concepção de educação de 
incorporação de valores que incluem o sofrimento, disciplina e obediência, princípios 
contrários à escola pragmática, que fomenta uma ação mais “libertadora” de 

educação, capaz de preparar o indivíduo para o exercício de sua cidadania. 
O modelo de organização social salvacionista proposta pelos integralistas 

estava sedimentado nos princípios de autoridade, hierarquia, ordem e disciplina. Dito 
de outra forma, o indivíduo deveria ser moldado para servir aos interesses do Estado 
Integral. 

A AIB desde a sua criação contava com o apoio do presidente Getúlio Vargas 
e prometeu o cargo de Ministro da Educação para Plínio Salgado. Sob o argumento 
de uma intentona comunista, o Congresso autorizou o governo a decretar estado de 
guerra, esta notícia de levante comunista teria partido da AIB. Como resultado da 
medida Getúlio Vargas centralizou todo o poder em suas mãos, para posteriormente, 
em 1937, dissolver todos os partidos políticos. Diante de tal medida, a AIB insurge-
se e organiza um levante contra o governo. Não logrando êxito, os integralistas 
foram presos e o líder do movimento Plínio Salgado foi exilado em Portugal. 
 
1.5 CIEPS (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA) 

 
Outra experiência similar à educação integral no Brasil ocorreu em 1983, 

quando Leonel Brizola assumiu o governo do Rio de Janeiro, sendo o primeiro 
governador eleito ainda na vigência da Ditadura Civil-Militar e dentre as suas 
promessas de campanha, o político gaúcho assegurou trabalhar para implantar uma 
educação pública de qualidade. Em 1985, precisamente 35 anos após a primeira 
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experiência de Educação Integral no Brasil, são criados os CIEPS (Centro 
Integrados de Educação Pública), tendo como idealizador do projeto, o sociólogo 
Darci Ribeiro, na época vice-governador. Com nítida influência do ideário de Anísio 
Teixeira, a proposta de Darci Ribeiro era de uma escola voltada para as crianças 
das camadas mais pobres, assegurando o bom domínio da escrita, da leitura e do 
cálculo, a concepção curricular se assemelhava aos da Escola Parque de Anísio 
Teixeira. O objetivo de Darcy Ribeiro era reorganizar a escola, isto é, melhorar a 
qualidade da educação fundamental e superar os quadros de fracasso escolar do 
sistema público brasileiro, revelados pelas altas taxas de evasão escolar e 
repetência e problemas relacionados com o fluxo escolar. Paro (1988, p. 19) ratifica 
a proposição dos CIEPS: 

 
Nos CIEPS, localizados preferencialmente em regiões de concentração de 
população carente, ofereciam-se aulas relativas ao currículo básico, 
complementadas com sessões de estudo dirigido, atividades esportivas e 
participações em eventos culturais, numa ação integrada que objetiva elevar 
o rendimento global de cada aluno. 
 

O projeto arquitetônico dos CIEPS foi projetado por Oscar Niemeyer e durante 
os dois mandatos do governador Brizola foram construídos 506 unidades. Os 
centros foram edificados com três estruturas: o bloco principal, erguendo-se em três 
pavimentos, abriga as salas de aula e de estudo dirigido, um centro de assistência 
médica e dentária, cozinha, refeitório, banheiros, áreas de apoio e um grande pátio 
coberto. No segundo bloco ficava o ginásio que funcionava também como auditório e 
abrigava também banheiros, quadra esportiva com vestiário, que também podia 
receber atividades artísticas e culturais. No terceiro bloco ficava o edifício da 
biblioteca pública servindo tanto a escola como a população vizinha e os dormitórios 
para os alunos residentes. Mas além da infraestrutura dos prédios escolares, a 
principal inovação esteve relacionada ao acréscimo do tempo escolar, a proposta 
pedagógica incluía o aumento da jornada escolar denominada de escola de tempo 
integral. A jornada caracterizava-se pelo regime de oito horas diárias de 
permanência dos alunos na escola, quanto à proposta pedagógica Arantes (1988, p. 
50) assim a definiu: 

 
[...] tinha por base o desenvolvimento do processo de politização e de 
construção da cidadania dos alunos das classes populares que, por sua 
vez, se constituíam na sua clientela majoritária. Tratava-se, portanto, da 
proposta de uma escola democratizadora. 
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Decerto que essa experiência angariou adeptos e opositores. As críticas mais 
incisivas atribuíam ao projeto o rótulo de populista, associadas ao alto custo para 
edificação dessas escolas, a inviabilidade da universalização do tempo integral e o 
argumento que essa modalidade de ensino criaria uma rede paralela a existente. 
Replica nas críticas ao CIEPS, o estigma de assistencialista, em virtude da classe 
trabalhadora enxergar no projeto a redenção para os problemas relacionados à 
assistência pedagógica e alimentar.  

Ademais resguardados simpatias e aversões a esse tipo de projeto de escola 
de tempo integral, é inegável que o mesmo serviu para trazer à tona a discussão 
sobre educação integral arrefecida há anos no Brasil. 

Como parte de suas políticas sociais, o governo federal propôs-se a 
desenvolver, a partir de 1990, ações integradas de educação, saúde, assistência e 
promoção social para crianças e adolescentes, como forma de assegurar melhores 
condições de vida a este segmento da população. Surgiu o CIAC - Centro Integrado 
de Atenção à Criança e ao Adolescente e o CAIC - Centro de Atenção Integral à 
Criança, projetos citados como tentativas de educação integral, mas com viés para o 
assistencialismo e ao atendimento integral, incomparáveis com as duas experiências 
de educação integral ou de tempo integral anteriormente citadas. 
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2 A REFORMA DO ESTADO NO BRASIL E AS PROPOSIÇÕES PARA 
EDUCAÇÃO SOB A HEGEMONIA DAS BANDEIRAS NEOLIBERAIS 

 
Nas duas últimas décadas, em que a ideologia neoliberal ganhou espaço no 

Brasil, a hegemonia de suas bandeiras no campo da educação tornou-se muito 
evidente. É interessante verificar capacidade narrativa dos apóstolos do liberalismo 
em assimilar palavras chaves, inclusive do campo da esquerda e adaptá-las de 
acordo com seus interesses.  

Ainda hoje, depois do chamado “dilúvio neoliberal”, é possível notarmos a 

centralidade de suas proposições sobre a sociedade, diante do refluxo da 
organização do movimento operário. A penetração das teses oriundas do Banco 
Mundial e do FMI, aliada a convergência de propósitos do governo brasileiro, 
repercute de forma direta sobre a educação escolar. Nesse cenário, o liberalismo 
aponta para a educação como uma “prioridade máxima”, apresentando-a como 
alternativa de “ascensão social” e de “democratização das oportunidades”.  

Diante da “incapacidade” do Estado em solucionar os graves problemas 

sociais, incluindo a educação, sob orientação neoliberal e de acordo com o novo 
gerencialismo, a propositura do Mais Educação está em operacionalizar parcerias no 
interior da esfera pública e entre os setores público e privado. Verifica-se, segundo a 
documentação oficial, o estabelecimento de parcerias intersetoriais e 
intergovernamentais. 

Isso posto, antes de aprofundarmos a discussão sobre os vínculos do 
programa com as proposições liberais e privatistas, faz-se necessário 
apresentarmos as origens do ideário neoliberal e suas proposições no âmbito das 
políticas públicas.  

Em 1944, às vésperas do término da Segunda Guerra Mundial, foi publicado 
“O Caminho da Servidão”, obra de Friedrich Hayek4, considerado um ataque aos 
princípios do Estado de bem-estar social, pois reagia duramente contra 
o Keynesianismo e o assistencialismo do Estado, tão defendidos naquele momento 
marcado pela destruição do conflito mundial. No entanto, no período imediatamente 
pós-guerra, com a polarização do mundo marcada entre as disputas entre EUA e 
                                                           
4 O austríaco Friedrich August Von Hayek e o norte-americano Milton Friedman, constituíram-se nos 

principais expoentes da corrente neoliberal. Entendiam que Estado de Bem Estar Social possuía um 
caráter autoritário, pois seus encargos sociais e sua atuação reguladora constituía no impedimento 
da realização das liberdades individuais e a competição que levava à prosperidade econômica. 
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URSS, o Estado de bem-estar constituía-se em uma resposta da burguesia contra a 
ameaça comunista. Dessa forma, as ideias propugnadas por Friedrich Hayek e 
Milton Friedman, ficaram a margem das discussões e das políticas de Estado. 

Nesse sentido, com o fim da Segunda Guerra Mundial foi inaugurado o que 
muitos denominam como os “anos de ouro do capitalismo.” Conforme os 

apontamentos de Hobsbawm (2001, p. 255): 
  

Hoje é evidente que a Era de Ouro pertenceu essencialmente aos países 
capitalistas desenvolvidos, que, por todas essas décadas, representaram 
três quartos da produção do mundo, e mais de 80% de suas exportações 
manufaturadas. [...] Na verdade, de início pareceu que a parte socialista do 
mundo, recém-expandida, levava vantagem. A taxa de crescimento da 
URSS na década de 1950 foi mais veloz que a de qualquer país ocidental, e 
as economias da Europa Oriental cresceram quase com a mesma rapidez - 
mais depressa em países até então atrasados, mais devagar no já 
industrializados ou parcialmente industrializados.  
 

O refluxo do liberalismo econômico foi possível pela necessidade de impedir o 
avanço das proposições advindas do Leste europeu em um contexto de destruição 
gerada pela Segunda Guerra, o refluxo do liberalismo econômico atendia as 
necessidades do capital em um contexto marcado pela prioridade de reconstrução 
das economias afetadas pelo conflito. Como aponta Hobsbawm, o crescimento que 
se seguiu levou muitos observadores a suporem que, de algum modo, seria eterno: 

 
O mundo industrial, claro, se expandia por toda a parte: nas regiões 
capitalistas e socialistas e no “Terceiro Mundo.” No velho Ocidente, houve 
impressionantes exemplos de revolução industrial, como a Espanha e a 
Finlândia. No mundo do “socialismo existente”, países predominantes 
agrários como a Bulgária e a Romênia ganharam expressivos setores 
industriais. [...] A economia mundial, portanto, crescia a uma taxa explosiva. 
Na década de 1960, era claro que jamais houvera algo assim. A produção 
mundial de manufaturas quadruplicou entre o início de 1950 e o início da 
década de 1970, e, o que é mais ainda impressionante, o comércio mundial 
de produtos manufaturados aumentou dez vezes. (HOBSBAWM, 2001, p. 
256-257) 
 

Contudo, o acelerado crescimento econômico do pós-guerra entrou em uma 
fase de estagnação, principalmente no início dos anos 70 do século passado. O 
momento foi marcado pelo processo de reestruturação do capital e de reajustamento 
político e econômico. As novas tecnologias inseridas no âmbito da produção 
combinadas com a redução do crescimento econômico e escalada inflacionária, 
permitiram a ascensão da ideologia neoliberal que já se encontrava em gestação. 
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O progressivo processo de substituição do padrão de acumulação 
fordista/taylorista instigou os representantes da burguesia a buscarem alternativas 
para recuperação das taxas de lucro através de reformas neoliberais, que 
enxergavam no Estado e em suas políticas sociais, como o grande entrave ao 
desenvolvimento econômico. 

Sendo uma tendência internacional do capitalismo, a mundialização das 
relações econômicas, sem, contudo deixarmos de associá-la ao neoliberalismo 
impõe a economia de mercado global, o fomento a competição ilimitada. A 
predominância da economia de mercado e do livre mercado implicou num 
arrebatamento da ideia que tudo podia ser mercantilizado, inclusive o setor social. 

Nesse sentido, a liberalização de mercados de capitais e financeiros 
contribuiu para as crises de endividamento dos países, bem como, para o 
crescimento do enorme fosso entre os países ricos e pobres. As orientações 
econômicas das agências comprometidas com a manutenção da hegemonia das 
nações capitalistas dominantes, tais como BIRD, FMI e Banco Mundial, foram sendo 
intensificadas no campo educacional, em especial, nos países subdesenvolvidos. 
Sobre os reais interesses do Banco Mundial alertam Oliveira, Neto e Sousa (2008, p. 
190): 

 
O banco considera a educação como fator de produtividade. Apoiando-se 
na concepção economicista da educação, ressalta o cálculo do custo 
benefício da educação obtido por meio dos ganhos de produtividade ou pela 
elevação da renda das populações. Nessa perspectiva, o Banco Mundial 
considera as escolas agências capazes de garantir o desenvolvimento das 
aptidões em leitura, escrita e cálculos requeridas no mercado de trabalho, 
tornando-se pré-requisito fundamental para o alcance do nível de 
desenvolvimento desfrutado pelos países ricos. 
 

No entanto, as proposições do Banco Mundial presentes nas reformas 
empreendidas pelo Estado brasileiro não ocorreu de forma unilateral. Havia uma 
convergência entre o receituário do banco e da burguesia brasileira quanto ao papel 
da educação.  

Não por acaso, os ataques à Educação Pública se intensificaram após as 
conferências mundiais de educação incutindo a lógica de mercado e a inserção de 
termos como produtividade e competitividade no interior das escolas; criando um 
aparato estatal de subserviência, as já citadas agências multilaterais.  

Desde a década de 1990, proliferaram-se os mecanismos de gestão e 
monitoramento dos sistemas educativos através das avaliações dos níveis de 
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ensino, em especial, a Prova Brasil (2005), que faz parte do objeto de estudo desta 
investigação. A Prova Brasil é um instrumento para se chegar ao IDEB, indicador 
criado com objetivo declarado de equiparar-se gradativamente, em tese, aos índices 
educacionais dos países desenvolvidos. Portanto, a avaliação é utilizada para 
melhorar a qualidade de ensino através de resultados produzidos e não com o 
propósito de diagnosticar e promover políticas educacionais efetivas. 

Nesse sentido, tais proposições recebem o beneplácito do Estado brasileiro, 
que assume como suas, os ideais de reforma na educação. Duarte (2001, p. 45) ao 
analisar as proposições do Relatório para Unesco da Comissão Internacional Sobre 
Educação para o Século XXI, relata que em sua publicação no Brasil em 1998, teve 
apoio do Ministério da Educação, com a apresentação assinada pelo Ministro Paulo 
Renato Souza:  

 
Assim, estou seguro de que a edição brasileira do Relatório coordenado por 
Jacques Delors contribuirá para o processo em que, de modo especial se 
empenha o Ministério da Educação, qual seja, o de repensar a educação 
brasileira (DELLORS apud DUARTE, 2001, p. 45). 

 
O relato acima revela o envolvimento do Estado brasileiro com as proposições 

neoliberais em educação. Não se trata simplesmente de uma imposição externa, 
mas da aceitação do projeto de adequação do Brasil, as regras do capitalismo 
mundializado. No bojo do relatório Jaques Delors são edificados os quatro pilares da 
educação para o século XXI: aprender a fazer, ser, conviver e ter, todos imbricados 
por um tipo de educação utópica, redentora, proclamando-se capaz de arrefecer as 
desigualdades sociais. O que se observa é a tentativa de adequar os indivíduos 
qualificados e criativos para as constantes mudanças no mundo do trabalho. Dos 
desdobramentos dos quatro pilares, ressurge o lema “aprender a aprender”, 

depreende-se que diante do vertiginoso avanço tecnológico interessa ao sistema 
capitalista difundir esta ideologia, não fomenta a autonomia, mas a subserviência ao 
sistema produtivo. Duarte (2001, p. 47) retrata o real interesse desse tipo de 
concepção pedagógica: 

 
[...] uma educação que forme os trabalhadores seguindo os novos padrões 
de exploração do trabalho. Ao mesmo tempo, há necessidade, no plano 
ideológico, de limitar as expectativas dos trabalhadores em termos de 
socialização do conhecimento. 
Pela escola, difundindo a ideia de que o mais importante a ser adquirido por 
meio da educação não é o conhecimento, mas sim a capacidade de 
constante adaptação às mudanças no sistema produtivo. 
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Observa-se ainda a centralidade das ideias liberais sobre a sociedade, porém 
é ledo engano, pensar que os organismos internacionais intencionam somente 
financiar a educação. Essas entidades promovem investimento maciço no ensino 
técnico e superior, pelo fato desses níveis de ensino, melhor se adequam ao 
binômio custo/benefício, retribuindo para a sociedade “mão de obra qualificada”. 
Trata-se da tentativa de utilizar a escola para melhor preparar os alunos para a 
competitividade do mercado, incutindo através da modificação dos currículos, o 
ajustamento das leis do livre mercado e da livre iniciativa. É inegável o papel 
estratégico que desempenha a educação no ideário neoliberal na difusão deste 
paradigma, mas fica evidente que serve aos propósitos empresariais, ocasionando 
sérias perdas à população. 

Neste contexto, a educação constitui-se em uma trincheira estratégica para o 
capital. As reformas defendidas não representam uma mudança qualitativa, mas sim 
a defesa de um modelo econômico que reproduz a acumulação de capitais nas 
mãos de poucos. A formação de homens e mulheres emancipados não é a meta, e 
nem poderia sê-lo. Ditos de outra forma são empregadas reformas e políticas 
educacionais, buscando fazer a inserção dos balizadores da reestruturação 
capitalista, ampliando o grau de dependência do gerenciamento escolar e o controle 
da produção pedagógica das escolas, mediante os mecanismos de avaliação, 
currículo, formação e financiamento. A interferência estatal no contexto escolar é 
asseverada por Oliveira (2001, p. 101): 

 
[...] O Estado procurará imprimir maior racionalidade à gestão da educação 
pública, buscando cumprir seus objetivos, equacionar seus problemas e 
otimizar seus recursos,adotando em muitos casos o planejamento por 
objetivos e metas.[...] são por tais razões que a luta pela universalização do 
ensino levou à defesa da gestão democrática da educação pública.Por 
considerar a crise educacional como uma questão de natureza 
administrativa.  
 

Neste cenário, a Escola Pública passa incorporar uma gama de 
responsabilidades educacionais incompatíveis com a sua função social. Também 
são erigidos os discursos da descentralização e da autonomia com aporte financeiro 
para as escolas brasileiras, sendo financiados os projetos pelo Programa Dinheiro 
Diretos na Escola, responsável também, pelo Programa Mais Educação e 
subvencionado pelas agências internacionais de cooperação técnica, financeira e 
política, tendo o Banco Mundial como o principal articulador. Dalbrach e Oliveira 
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(2009, p. 2) ressaltam que: “A gestão educacional brasileira passa a ser concebida 
com o intuito de proporcionar um novo modelo de gestão, de acordo com as 
exigências da mundialização da economia e da atual configuração do Estado.”  

A descentralização não significou a autonomia pedagógica e financeira das 
escolas, mas uma tentativa de diminuição da responsabilidade da União para com a 
educação, artefato do ideário neoliberal. Ainda fazendo uma incursão sobre a 
temática descentralização, a mesma foi propagada como uma necessidade diante 
da globalização com vistas a adequar a educação às novas demandas produtivas e 
tecnológicas.  

Atribui-se a presença das agências multilaterais na educação brasileira, ao 
discurso da falta de recursos para investimentos nas áreas sociais, em especial ao 
setor da educação, então recorre-se ao organismo como o Banco Mundial para 
suprir esse déficit em investimentos. Ocorre que o citado organismo só subvenciona 
projetos que estejam alinhados com as exigências, quase sempre econômicas, dos 
países ricos. Acerca das intencionalidades dessas subvenções sentencia Bianchetti 
(1999, p. 84): 

 
Os programas de ajuste econômico do FMI ou o Banco mundial inspirados 
no ideal neoliberal e elaborado pelos corpos técnicos dessas instituições 
estabelecem linhas de ação política e econômica que estão distantes dessa 
sociedade livre que proclamam os teóricos já que o que se substituiu foi a 
planificação dos governos que podiam contemplar políticas sociais, pela 
planificação dos grupos financeiros internacionais. [...] o resultado disso é a 
deteriorização das condições de vida de grandes setores sociais que foram 
excluídos da planificação na saúde, educação e moradia [...] porque são o 
excedente do modelo de sociedade regida por uma lógica de acumulação 
crescente. 
 

Saindo em defesa do enxugamento do Estado, o neoliberalismo imputa todo o 
fracasso econômico e social no Brasil, a inércia dos serviços e que a inflação, 
desperdícios e corrupção galopam criando um Estado refém dessas mazelas. Eis 
que surge o discurso da necessidade de uma reforma administrativa, para adequar o 
país na esteira das grandes nações. O primeiro setor a ser submetido à ideologia do 
Estado Mínimo é a educação, sob a proclamação de tratar-se de pilar estratégico 
para os intentos do ideário neoliberal.  

Reformar o Estado para tornar a economia mais competitiva adaptando os 
indivíduos para as transformações econômicas. É dentro deste contexto que 
emergem categorias supostamente científicas, tais como empregabilidade, 
flexibilidade, empreendedorismo, entre outras. 
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O discurso da administração de empresas toma conta dos bancos escolares, 
a produtividade, qualidade total, força de trabalho qualificada e o ensino 
profissionalizante, permeia uma proposição doutrinária de aproximar os discursos 
acadêmicos do projeto hegemônico neoliberal. Tornar a escola um grande mercado 
através do esvaziamento da formação, transformando seus principais servidores em 
consumidores e produtores. Dessas proposições da escola enquanto fomento 
empresarial emerge um novo discurso tecnicista. Com a primazia da iniciativa 
privada como a melhor forma de gerir a educação adequada às necessidades 
mercadológicas através do discurso da empregabilidade e do ensino por 
competências. Saviani (2010, p. 437-438) adverte a respeito do ensino por 
competências abordado: 

 
O empenho em introduzir a “pedagogia das competências” nas escolas e 
nas empresas moveu-se pelo intento de ajustar o perfil dos indivíduos, 
como trabalhadores e como cidadãos, ao tipo de sociedade decorrente da 
reorganização do processo produtivo. Por isso nas empresas se busca 
substituir o conceito de qualificação pelo de competência e, nas escolas, 
procura-se passar do ensino centrado nas disciplinas de conhecimento para 
o ensino por competências referidas a situações determinadas. Em ambos 
os casos o objetivo é maximizar a eficiência, isto é, tornar os indivíduos os 
mais produtivos tanto em sua inserção no processo de trabalho como em 
sua participação da vida em sociedade. E ser produtivo nesse caso, não 
quer dizer simplesmente ser capaz de produzir mais em tempo menor. 
Significa como assinala Marx, a valorização do capital, isto é, seu 
crescimento por incorporação de mais valia. 
 

Da insistência do papel da educação como preparatória para o mercado de 
trabalho, cabe salientar, que o neoliberalismo emerge na conjuntura da revolução 
tecnológica em que ocorre o desemprego estrutural. Infere-se que não há postos de 
trabalho para todos os cidadãos e sim um imenso exército de reservas. Neste 
cenário, que papel caberia a educação? Qualificar para excluir? A lógica 
mercadológica propiciou a inserção de uma nova forma de avaliar a qualidade 
educacional, a inserção de critérios de produtividade e rentabilidade, mudando as 
relações no interior das escolas, surgindo a concorrência de mercado e 
transformando a educação num produto a ser comercializado. A lógica da 
privatização ganha reforço através do ensino por competências, que está eivado do 
caráter meritocrático.  

Para se entender o surgimento do neoliberalismo no Brasil, é importante, 
remontar ao processo inflacionário mais pungente no período de industrialização, 
que durante a ditadura civil militar alternou declives e aclives, vindo culminar numa 



72 
 

hiperinflação no período de redemocratização, são desse período alternância de 
sucessos e fracassos de planos econômicos.  

As eleições presidenciais de 1989, os ajustes promovidos pelo plano Collor, e 
o retorno inflacionário contribuíram para a adoção das medidas propostas pelo Plano 
Real, durante o Governo de Itamar Franco, o que garantiu a credibilidade eleitoral 
suficiente para eleição de Fernando Henrique Cardoso. Desse momento repleto de 
otimismo, são implementadas as reformas no Estado, sob o argumento que a não 
efetivação traria a derrocada do plano e a volta da hiperinflação. Sob a égide do 
neoliberalismo são leiloadas empresas estatais e o discurso aponta para a 
privatização dos serviços públicos com o argumento do monopólio estatal e a 
valorização do ensino profissionalizante. Eclode o discurso do Estado Mínimo, a 
propaganda da modernização do Estado através de reformas. 

Resultado de extensos embates e debates entre lideranças políticas e 
educadores, a promulgação da Lei Nº 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional trouxe mudanças minimalistas para a educação, eivadas por 
forças favoráveis aos setores privatizantes e o empenho em reduzir cada vez mais, 
o papel do Estado na Educação. O citado documento legitimou uma educação que 
vivia sob a cortina neoliberal, não previa a articulação entre os diferentes níveis de 
ensino; com o agravante de um tratamento diferenciado para o ensino superior. Há 
uma inversão explícita no texto da nova LDB, colocando a família a frente do Estado 
nos deveres para com a educação. Além disso, percebe-se uma inclinação da 
educação voltada para o trabalho, num claro viés mercadológico.  

Outra via de mão dupla do período é a proclamada autonomia, que utilizou 
desse argumento para fomentar o estabelecimento de parcerias e aquisição de 
recursos para além dos limites escolares. Um firme propósito de um Estado que não 
mais desejava atuar nesse setor, livrar-se dos sindicatos e fomentar a atuação do 
terceiro setor. Essa autonomia ficaria mais assentada sob o nome 
desresponsabilização do Estado. Não é coincidência que naquele momento tenham 
surgidos campanhas do “voluntariado”, “amigos da escola”, “todos pela educação” 

etc. Acerca desta desresponsabilização enfatiza Jacomeli (2007, p. 187): 
 

Chama a nossa atenção a ênfase dada ao respeito pelas individualidades. 
Em sociedades democráticas, o homem deve cumprir com seu papel social 
ativamente, cooperando para o desenvolvimento de toda a sociedade. [...] a 
exacerbação dessa perspectiva liberal, em que o indivíduo deve assumir a 
função do Estado de forjar condições materiais para atender as 
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necessidades educacionais, as de lazer e as de saúde da comunidade, 
pode ser exemplificada pelos trabalhos voluntários. 

 
Na verdade, esse tipo de discurso legitima a omissão do Estado nos gastos 

com a educação. Enfim, a Lei Nº 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional pode ser considerada minimalista, acentuando ainda o déficit histórico para 
com a educação. O desfecho é um quadro precarizado da educação que serve para 
legitimar a manutenção da ordem estabelecida. 
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3 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MANTIDAS PELO ESTADO 
EM PORTO VELHO 

 
O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial n.º 

17/2007 e posteriormente complementado pelo decreto nº 7083/2010. Integra as 
ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do 
Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização do 
tempo e do espaço educativo, bem como, a proposta curricular, na perspectiva da 
Educação Integral. Surgiu através de um pacto governamental que envolveu a 
sociedade, denominado Compromisso Todos pela Educação. Participam do 
programa os seguintes ministérios: Educação - MEC, da Cultura - MINC, do Esporte 
- ME, do Meio Ambiente - MMA, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - 
MDS, da Ciência e da Tecnologia - MCT e também a Secretaria Nacional de 
Juventude e da Assessoria Especial da Presidência da República, os citados órgãos 
através de ações intersetoriais promoverão a educação integral, utilizando-se de 
ações articuladas. O Programa é operacionalizado pela SEB - Secretaria de 
Educação Básica, e anteriormente foi coordenado pela SECADI - Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, o fomento financeiro é 
através do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola, do FNDE - Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. 

As atividades educativas do Programa Mais Educação são oferecidas no 
contraturno escolar do tempo parcial5 e visam minorar os problemas escolares 
relacionados à evasão escolar, reprovação e a distorção idade-série. O objetivo do 
programa é estimular a educação integral de crianças, adolescentes e jovens por 
meio de atividades socioeducativas, articuladas com o projeto pedagógico das 
escolas. As atividades mencionadas acima podem ser oferecidas nas instituições 
públicas ou privadas e são divididas em macrocampos.  

Os macrocampos são um conjunto de atividades didático-pedagógica 
pertencente a uma área do conhecimento, buscam contemplar ações articuladas 
que subsidiarão e complementarão o currículo escolar. São subdivididos em: 
Acompanhamento Pedagógico; Educação Ambiental; Esporte e Lazer; Direitos 
Humanos em Educação; Cultura e Artes; Cultura Digital; Promoção da Saúde; 

                                                           
5 Período correspondente a 04 horas diárias de aula. 
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Comunicação e uso de Mídias; Investigação no Campo das Ciências da Natureza e 
Educação Econômica e Educomunicação. Os macrocampos deveriam estar em 
consonância com os objetivos do projeto pedagógico. Sobre o diálogo das atividades 
dos macrocampos com o projeto pedagógico consta no Caderno Pedagógico - 
macrocampo: acompanhamento pedagógico (2009, p. 6): 

 
É necessário então, a partir da compreensão defendida no programa sobre 
Educação Integral, revisar o projeto político-pedagógico em 
desenvolvimento nas escolas e refletir sobre os princípios políticos que o 
vem sustentando, sobre as escolhas pedagógicas nele assumidas e sobre 
as ações cotidianas que a partir dele são desenvolvidas. É preciso atualizar 
as informações sobre as características, os novos interesses e as novas 
necessidades da comunidade escolar e do contexto social mais amplo, 
confrontando-as com as potencialidades e fragilidades do projeto existente. 
 

A proposição do Programa Mais Educação enquanto indutor para a educação 
integral prevê uma ruptura com as formas convencionais de ensino, de práticas não 
dialógicas com a comunidade, fatores que contribuem para a fragmentação do 
ensino resultando na falta de sua efetividade. No entanto, ainda percebe-se a 
descontinuidade entre as atividades de turno e contraturno nas escolas visitadas. O 
programa reconhece ser preciso a utilização de outros espaços educativos na 
comunidade, podendo ser supridos por igrejas, associações de bairro, etc.  

Os órgãos colegiados estão cada vez mais escassos nas escolas públicas, as 
visitas esporádicas da comunidade às escolas resumem-se a questões 
comportamentais, recebimento do boletim escolar e a matrícula inicial. Por sua vez, 
a possibilidade de manutenção do aluno por um período maior na escola agrada as 
famílias, subentende-se um acordo tácito compensatório. Desta forma, perpetua-se 
a descaracterização da função da escola, agudizando as contradições da sociedade 
contemporânea, intitulada sociedade do conhecimento. O esvaziamento do trabalho 
educativo se configura na tentativa de preparar os indivíduos para se adaptarem às 
regras do processo produtivo. Por conseguinte, aprimoram-se as formas de 
educação da classe dominante. 

De acordo com o artigo 2º do decreto 7083/2010 são princípios de educação 
integral presentes no Programa Mais Educação: 

 
I - a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de 
conhecimento e práticas socioculturais citadas no § 2o do art. 1o; 
II - a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de 
atividades de educação integral, por meio da integração dos espaços 
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escolares com equipamentos públicos como centros comunitários, 
bibliotecas públicas, praças, parques, museus e cinemas; 
III - a integração entre as políticas educacionais e sociais, em interlocução 
com as comunidades escolares; 
IV - a valorização das experiências históricas das escolas de tempo integral 
como inspiradoras da educação integral na contemporaneidade; 
V - o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a 
readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à gestão, 
à formação de professores e à inserção das temáticas de sustentabilidade 
ambiental nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos; 
VI - a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na 
diversidade, na promoção da equidade étnico-racial, religiosa, cultural, 
territorial, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política e 
de nacionalidade, por meio da inserção da temática dos direitos humanos 
na formação de professores, nos currículos e no desenvolvimento de 
materiais didáticos;  
VII - a articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas para 
assegurar a produção de conhecimento, a sustentação teórico-metodológica 
e a formação inicial e continuada dos profissionais no campo da educação 
integral. 

 
Reitera-se que os princípios de educação integral são interdependentes e tem 

seus aportes financeiros e de ações vinculados às parcerias intersetoriais e 
intergovernamentais, o enraizamento estende-se a iniciativa privada e as 
organizações não governamentais.  

O Programa Mais Educação articula um processo de convencimento de que a 
sociedade tenha um olhar diferenciado para o mesmo, propugnando o 
redimensionamento dos espaços escolares, há tempos precarizados. A construção 
desta teia neoliberal incute veladamente a “incapacidade” do Estado em promover 
melhorias nas estruturas físicas das escolas, assegurando que somente um pacto 
coletivo arrefecerá esta demanda, momento em que potencializa as parcerias e 
decreta ser a educação integral um anseio da população brasileira.  

Contudo, não se prioriza os espaços físicos como parte da materialização de 
um projeto que visa à educação integral. Proposição ratificada na publicação do 
MEC: Territórios educativos para a Educação Integral: a reinvenção pedagógica dos 
espaços da escola e da cidade (2010, p. 6):  

 
O espaço físico da escola não é determinante para a oferta de Educação 
Integral. O reconhecimento de que a escola não tem espaço físico para 
acolher as crianças, adolescentes e jovens nas atividades de Educação 
Integral não pode desmobilizar. O mapeamento de espaços, tempos e 
oportunidades é tarefa que deve ser feita com as famílias, os vizinhos, 
enfim, com toda a comunidade. [...] basta darmos uma volta pelas escolas 
públicas brasileiras, que poderemos observar que muitas delas, feias ou 
bonitas, grandes ou pequenas, estruturadas ou não, não têm dado conta de 
acolherem em seus espaços e tempos as necessidades e os desejos da 
Educação Integral, seja em jornada parcial ou integral. 
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Partindo da abstração do termo territórios educativos, há uma predisposição 

do programa em transformar o espaço escolar em território, faixa extensiva ilimitada 
de aprendizagem. Percebe-se a intenção de deslocar a centralidade da 
aprendizagem da escola para fictícia comunidade de aprendizagem, onde julgam 
que todos os ambientes são educativos e utiliza como estratégia de política pública 
para viabilizar este intento, a intersetorialidade. A utilização de espaços alternativos 
constitui-se numa medida paliativa para mascarar a falta de investimento em 
infraestrutura das escolas brasileiras. 

Com o intuito de promover a disseminação, a articulação e integrar os 
diferentes setores, atores6 e políticas sociais envolvidos com a implementação do 
Programa Mais Educação pelo país; foram criados comitês locais, metropolitanos e 
regionais. Em cada ente federado foram escolhidas lideranças que pudessem 
promover a educação integral nos seus territórios.  

Na Secretaria de Estado de Educação de Rondônia, há uma equipe que 
coordena o comitê regional. Os comitês metropolitanos, regionais ou estaduais são 
constituídos pela representação de cada secretaria estadual, municipal e distrital que 
desenvolve o Programa Mais Educação, por representantes de secretarias 
municipais, estaduais e distritais de áreas de atuação com interface no Programa 
(Cultura, Esporte, Desenvolvimento Social e outras) e atores sociais e institucionais 
diversos que colaboram para a realização das ações. A composição pode 
contemplar representantes das universidades, profissionais de todas as secretarias 
estaduais, municipais e distritais, responsáveis pela garantia de direitos das crianças 
e adolescentes, representante da Entidade Executora - EEX responsável pelo 
PDDE/Integral, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, diretor, 
professor comunitário e demais entidades parceiras, de acordo com a realidade da 
região. Os comitês locais são constituídos de professores da escola, pais de alunos, 
representantes dos estudantes e representantes da comunidade.  

Quanto a coordenação da condução desses trabalhos nas escolas foram 
escolhidos professores denominados professores comunitários para promoverem o 
diálogo e programarem a agenda da educação integral na comunidade escolar e 

                                                           
6 Utiliza-se o termo atores sociais para designar os novos servidores que se incorporam a escola após 

o surgimento do Programa Mais Educação. 
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adjacências. Em Rondônia, o professor comunitário recebeu a denominação de 
Coordenador do Programa Mais Educação. O citado profissional tem a carga horária 
reduzida para 20 horas semanais para que possa atuar no programa. 

Para a execução das atividades propostas pelos macrocampos, o Governo 
Federal repassa os recursos às Associações de Pais e Professores. Os recursos 
destinam-se as despesas de custeio e capital (conforme discriminação do Manual da 
Educação Integral em jornada ampliada para a obtenção de apoio financeiro por 
meio do Programa Dinheiro Direto na Escola) e adiciona-se a despesa com pessoal 
para pagamento dos monitores que atuam no programa.  

O atendimento a Merenda Escolar servida no programa é regulamentada 
através da resolução nº 67/2009 - FNDE, que faz parte do PNAE - Programa 
Nacional de Alimentação Escolar. A resolução nº 67/2009 (em anexo), estipula o 
valor per capta para o oferecimento da merenda escolar do Programa Mais 
Educação em R$ 0,90 (noventa centavos), vale salientar que é a mais alta dentre os 
programas subvencionados pelo FNDE/MEC. Na pesquisa de campo, os 
responsáveis pelo PALE – Ro ( Programa de Alimentação Escolar do Estado de 
Rondônia) relataram que o Governo do Estado de Rondônia não oferece nenhuma 
subvenção ao PNAE.  

A Educação Integral tem sido tema recorrente no debate sobre a educação e 
nos ideais de diferentes educadores brasileiros. E durante a explanação acerca da 
história republicana da educação brasileira contida na seção 1, dessa investigação, 
constatam-se entraves na tentativa de universalizar o ensino, o acesso e a 
permanência nas escolas, em virtude da construção histórica de uma sociedade 
marcada pela estratificação de classes e por um enorme abismo social, além dos 
obstáculos de ordem política. Mesmo com a centralidade do processo educativo 
durante séculos pertencer a escola, nota-se um enfraquecimento dessa centralidade 
promovida pelo aumento das funções atribuídas à escola. O Programa Mais 
Educação retoma a discussão sobre essa sobrecarga e aponta para as políticas 
públicas articuladas, como uma possível solução ou arrefecimento desse entrave. 

O ideal da Educação Integral presente nas bibliografias basilares traduz a 
compreensão do direito de aprender como inerente ao direito à vida, à saúde, à 
liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar, comunitária e como 
condição para o próprio desenvolvimento de uma sociedade republicana e 
democrática. Por meio da Educação Integral, se reconhece as múltiplas dimensões 
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do ser humano e a peculiaridade do desenvolvimento de crianças, adolescentes e 
jovens. Esses ideais estão presentes na legislação educacional brasileira e pode ser 
apreendido em nossa Constituição Federal, nos artigos 205, 206 e 227; no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8069/1990); em nossa Lei de Diretrizes e 
Bases (Lei n.º 9394/1996), nos artigos 34 e 87; no Plano Nacional de Educação (Lei 
n.º 10.179/2001) no Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (Lei n.º 11.494/2007) e no Plano de 
Desenvolvimento da Educação.  

O Programa Mais Educação atende, prioritariamente, escolas de baixo IDEB, 
situadas em capitais, regiões metropolitanas e grandes cidades em territórios 
marcados por situações de vulnerabilidade social que requerem a convergência 
prioritária de políticas públicas em consonância com o setor educacional. 

Atualmente no Brasil, a expansão da oferta de vagas e a universalização do 
ensino não podem ser consideradas exíguas, mas denota-se que não foram 
acompanhadas das condições e as garantias de uma educação de qualidade, 
perduram os problemas relacionados à falta de estrutura física das escolas, 
superlotação das salas de aula, políticas públicas descontínuas, um emaranhado de 
concepções pedagógicas vinculadas à formação mercadológica.  

Diante do cerco promovido pelas políticas neoliberais, que exaltam o mercado 
como órgão regulador máximo da sociedade, e, dos avanços tecnológicos, a escola 
novamente é apresentada como panaceia para todos os males sociais. Apontam 
para a perspectiva de implantação de educação integral como instrumento de 
atendimento às novas demandas sociais. Na verdade, trata-se de otimizar as ações 
e investimentos em programas com vistas à inserção social e erradicação do déficit 
histórico com o setor educacional. 

Um projeto de educação integral deveria ter como escopo uma formação 
omnilateral voltada para educação corporal, intelectual e tecnológica, ao contrário da 
sociedade capitalista, que visa uma formação unilateral arraigada à especialização 
ocasionada pela divisão social do trabalho. No entanto, o que se observa no 
Programa Mais Educação é uma reengenharia de tempos e espaços visando à 
proteção integral de crianças e adolescentes e a tentativa de melhoria dos 
indicadores educacionais através da ampliação da jornada escolar. 

Porém, é questionável a qualidade de ensino desse tempo adicional e o 
ambiente precarizado onde se desenvolvem as atividades. Fazendo uma imersão no 



80 
 

entendimento da ampliação da jornada escolar e suas interfaces, detecta-se na 
história da humanidade, mas precisamente na Inglaterra durante a Revolução 
Industrial, a instituição do tempo escolar servindo a propósitos similares ao 
programa em análise.  

A análise feita por Gilberto L. Alves, que caracteriza a expansão da educação 
escolar no século XIX como um desdobramento das lutas dos trabalhadores, não 
deixa de ser atual. Sem a pretensão de afirmar que se trata de uma mera repetição 
da história, não deixa de ser curioso a necessidade de uma instituição que evite o 
tempo ocioso das crianças. “A ex-criança de fábrica, tendencialmente, se 
metamorfosearia em criança de escola.” Como os trabalhadores não podiam custear 
as despesas escolares e diante da obrigatoriedade do ensino, inicia-se o movimento 
pela universalização da escola. Na época, passaram a existir dois tipos de escolas, 
uma para os filhos dos trabalhadores e outra para os filhos dos dirigentes da 
sociedade. (2006, p.140) 

Ainda que o contexto apresentado por Alves seja completamente diverso, fica 
a claro que estamos diante, mais uma vez, de um mecanismo assistencialista, de 
uma política focalizada em diminuir as tensões sociais, mas não de atacar o 
problema em suas origens. Dessa forma, com o advento do Programa Mais 
Educação, da maneira como se destina, não se questiona os determinantes da 
sociedade de classes, observa-se, que há tempos a classe dominante já investe 
numa complementação curricular para os filhos no contraturno escolar. Restando 
aos trabalhadores a educação compensatória, desprovida de qualquer possibilidade 
de emancipação dos indivíduos. 

Reforça-se um viés de educação compensatória, em que cada vez mais o 
Estado se exime de suas responsabilidades e promove uma “inclusão excludente”, 
já que o Programa Mais Educação não é oferecido a todos os níveis de ensino da 
educação básica, além do fato do tempo escolar não ser bem aproveitado.  

Portanto, as estratégias intergovernamentais descritas nos parágrafos 
anteriores apontam para a direção de um futuro incerto, em que as 
responsabilidades tendem a se espraiarem entre a comunidade e entes federados, 
sob o regime de colaboração, o que significa indefinição nos limites e proporções 
não bem definidas destas atuações. Sendo o Programa Mais Educação uma das 
ações do PDE, observa-se uma aproximação com o empresariado, situação 
ratificada por Saviani (2009, p. 32): 
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[...] O PDE assumiu plenamente, inclusive na denominação, a agenda do 
Compromisso Todos pela Educação, movimento lançado em 06 de 
setembro de 2006 no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Apresentando-se 
como uma iniciativa da sociedade civil e conclamando a participação de 
todos os setores sociais, esse movimento constituiu-se, de fato, como um 
conglomerado de grupos empresariais com representantes e patrocínio de 
entidades como Pão de Açúcar, Fundação Itaú-Social, Fundação Bradesco, 
Instituto Gerdau, Grupo Gerdau, Fundação Roberto Marinho, Fundação 
Educar - Dpaschoal, Instituto Itaú Cultural, Faça-Parte-Instituto Brasil 
Voluntário, Instituto Ayrton Senna, Cia.Suzano, Banco ABN- Real, Banco 
Santander, Instituto Ethos, entre outros. 

 
Constatam-se através da presente investigação ações esporádicas, 

fragmentadas e descontínuas acerca deste regime de colaboração acima conforme 
atesta J.A.L - coordenadora do Comitê Local do Programa Mais Educação: 

 
No começo, na época de lançamento do Programa Mais Educação em 
2007, houve a manifestação de entidades governamentais e não 
governamentais e outros setores favoráveis a comunhão de esforços em 
prol da melhoria da qualidade de ensino através da implementação do 
programa, aos poucos foi se esvaziando e as alegações de parcerias e 
colaborações restringiam a própria a organização destas entidades que 
nunca tinha atuado neste tipo de programa e atribuam também a falta de 
um setor específico para lidar com estas questões e as ações se resumiram 
a Escola e Secretaria de Estado da Educação e algumas iniciativas da 
comunidade do entrono da escola. 

 
É um receituário que mantém uma estreita relação com o ideário neoliberal 

capitaneados pela descentralização como forma de reduzir o aparato organizacional 
do Estado. Inclui-se nesse arcabouço: transferência de recursos e responsabilidades 
para entes federados, inserção de entidades não governamentais nas políticas 
sociais, o aparecimento de novos “atores sociais” que chegam à escola e a 
intersetorialidade como forma de uma ação sinérgica entre vários ministérios e 
instituições. Reitera-se que o Brasil seguiu anos a fio, uma tradição de oferecimento 
de serviços setoriais que não atenderam a contento o cidadão.  
 
3.1 ORDENAMENTO JURÍDICO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 
 

No ordenamento jurídico brasileiro temos várias referências à educação 
integral, embora de forma incipiente, sem definição clara de concepções e 
propósitos, seja em relação à educação integral, tempo integral, ou experiências 
similares. Infere-se que a educação integral tem corpo de política pública, mas que 
ainda não se materializou como política de governo. A Educação Integral encontra-
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se referenciada em vários dispositivos legais, dando base de sustentação para o 
Programa Mais Educação, indutor para a implantação da mesma.  

Embora a Carta Magna de 1988 não faça alusão a esse tipo de educação, 
podemos constatar que está implícita a sua presença no bojo dos direitos sociais 
contemplados no artigo 205, conforme assegura Menezes (2009, p. 70): 

 
No que tange ao ordenamento legal atual, observa-se que, embora a CF/88 
não faça referência literal aos termos “educação integral e/ou tempo 
integral, ao evidenciar (1) a educação como primeiro dos dez direitos 
sociais” (art. 6º) e, conjugado a esta ordenação, apresentá-la (2) como 
direito capaz de conduzirão “pleno desenvolvimento da pessoa, fundante da 
cidadania, além de possibilitar a preparação para o mundo do trabalho.” (art. 
205) - de forma subliminar, a partir da conjunção dos artigos anteriormente 
citados, permite que seja deduzida a concepção de direito de todos à 
educação integral. 
 

No artigo 206 da Constituição Federal temos os princípios que regem o 
ensino e estão incorporados na Portaria interministerial nº 17/2007 e o decreto nº 
7083/2010, documentos basilares do Programa Mais Educação, na intencionalidade 
do oferecimento da educação integral, salvaguardado metas que não se 
concretizaram em virtude da educação integral ser uma proposição em construção. 
O inciso I do artigo 206 da Constituição Federal que trata da universalização do 
acesso e permanência na escola, poderia ter ser sido acrescido a palavra com 
sucesso, pois melhor definiria esse inciso, haja vista, que o propósito do acesso e da 
permanência só tem sentido se for coroado com o sucesso dos alunos. No entanto o 
texto educacional silencia sobre as condições de como se dará o acesso e a 
permanência, como se fosse uma proposição a perder de vista.  

Dentro da estratégia em que foi criado, o programa atinge somente uma 
parcela da clientela de alunos, restringindo-se ao primeiro e segundo segmento do 
ensino fundamental e atualmente com uma pequena inserção do ensino médio em 
algumas escolas. O interesse do programa concentra-se na preparação de uma 
amostragem populacional escolar para realização da Prova Brasil, haja vista, que os 
citados níveis de ensino são avaliados no biênio. Observa-se no cotidiano das 
escolas um verdadeiro aparato logístico com simulados da Prova Brasil, visando à 
melhoria do rendimento acadêmico nos indicadores impostos pelo MEC. 

Diante destas estratégias, transparece que se trata de maquiar os resultados 
que em última instância são derivados da adoção de propostas pedagógicas 
ancoradas no “aprender a aprender” e das condições precárias de trabalho dos 
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professores. Os resultados começam a se mostrar cada vez mais calamitosos, 
enquanto os governos em seus diferentes níveis adotam medidas paliativas. 
Depreende-se um equívoco a tentativa de atribuir ao Programa Mais Educação 
(indutor para a educação integral) a melhoria do rendimento acadêmico dos alunos e 
do IDEB, já que o citado programa não tem uma proposta curricular sedimentada de 
educação integral e as políticas públicas voltadas para ampliação da jornada escolar 
são fragmentadas e não velam pela universalização desta propositura. Além disso, o 
cerne da mudança para melhoria da qualidade de ensino deveria ser a renovação 
das práticas pedagógicas no interior das escolas.  

Não se pode mensurar um ensino de qualidade questionável, sem antes ter 
construído uma base alicerçada de concepção de educação. A educação não pode 
ficar sujeita a improvisos e cercear o acesso da população ao saber sistematizado, 
principalmente das classes populares, ou seja, garantir o direito de aprender 
integralmente a todos indistintamente. 

Na bibliografia do Programa Mais Educação fomenta-se o desenvolvimento 
de políticas intersetoriais articuladas e o oferecimento de atividades em outros 
espaços educativos e com outros atores sociais como forma de minorar a atuação 
do Estado. O artigo 205 da Constituição Federal reitera o regime de colaboração na 
oferta da educação co-responsabilizando a sociedade: “a educação, direito de todos 
e dever da família e do Estado, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade”. Os recortes que são feitos no oferecimento do Programa Mais Educação 
acabam reforçando a exclusão escolar, Anísio Teixeira, outrora, denunciou que a as 
políticas de universalização da escola pública brasileira, não poderiam cogitar a 
possibilidade de comprometer sua qualidade em função da quantidade, mas 
multiplicar os investimentos no setor educacional, inclusive com o aumento da 
jornada escolar, a fim de atender todos os alunos indistintamente com a formação 
integral. Acerca desse receituário de minimização da atuação do Estado para 
investimento nas políticas educacionais, difunde Saviani (1997, p. 200): 

 
[...] Em todas as iniciativas de política educacional, apesar de seu caráter 
localizado e da aparência de autonomia e desarticulação entre elas, 
encontramos um ponto comum que atravessa todas elas: o empenho em 
reduzir custos, encargos e investimentos públicos buscando senão transferi-
los, ao menos dividi-los (parceria é a palavra da moda) com a iniciativa 
privada e as organizações não governamentais. 
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A igualdade de condições de acesso e permanência na escola na perspectiva 
de educação integral está intimamente ligada ao tempo escolar, na ótica de qual 
maneira o tempo é aproveitado no interior das escolas. Maurício (2009, p. 55) 
declara: 

 
É necessário tempo de permanência na escola para que a criança das 
classes populares tenha igualdade de condições educacionais, se 
compararmos com as oportunidades que as crianças de classe média têm, 
em espaços variados e ao longo do dia inteiro, com acesso a linguagens e 
circunstâncias diversas [...] e a necessidade tempo traz como consequência 
a necessidade de espaço. 
 

A simples extensão do tempo escolar não é garantia para a permanência com 
sucesso dos alunos. A relação entre o aumento da jornada escolar e as 
oportunidades educativas advindas desse acréscimo, por si só, não são 
determinantes para a efetividade do processo ensino-aprendizagem. Paro (1998, p. 
58) aponta que além do tempo escolar constituem-se entraves para a 
universalização do ensino: “o salário dos professores que precisa trabalhar em 
vários lugares, a precariedade das instalações físicas, escassez de material 
didático.” Sem contar que há uma modificação de ordem pedagógica, haja vista, que 
se ações não forem pontuais recairão sobre a formação dos alunos, ou seja, impacta 
toda a organização da escola.  

A operacionalização sugerida pelo MEC para o Programa Mais Educação 
pressupõe que um emaranhado de práticas pedagógicas possa velar por uma 
formação integral dos alunos. Observa-se um programa vinculado com um projeto 
de sociedade, em que não há nada de emancipador, mas a manutenção da ordem 
social vigente. Se a intenção fosse o comprometimento com a transformação da 
sociedade, o ensino fomentado seria a socialização de um saber elaborado e não 
um programa com o currículo fragmentado, pluralista, destituído da concepção de 
educação integral. 

 De acordo com o artigo 206 da Constituição Federal são princípios do ensino 
e que serviram de alicerce para os princípios da educação integral no âmbito do 
Programa Mais Educação:  

 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
 
II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
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III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e título, aos da rede pública; 
 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
 
VII - garantia de padrão de qualidade; 
 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal. 
 

Passados 25 anos da promulgação da Constituição de 1988, ainda perdura 
uma série de problemas no âmbito da educação escolar. Ainda que exista consenso 
ao que foi proclamado no texto constitucional em relação aos princípios do ensino, 
na prática, não foram asseguradas pelo Estado brasileiro. Nesse sentido, o 
Programa Mais Educação materializa-se como mais uma proposta protelatória, 
apresenta-se como alternativa para uma sociedade em crise.  

O princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas reflete o 
ecletismo existente no Projeto Pedagógico do Programa Mais Educação sugerida 
pela publicação Rede de Saberes Mais Educação (2009, p. 23) representada 
graficamente por uma mandala simbolizando inúmeras possibilidades de troca de 
saberes, diálogos e mediações entre a escola e comunidade. A mandala constitui-se  
numa redoma que cabe quase tudo. Representaria a junção dos saberes escolares 
com os saberes comunitários. Trata-se, de mais uma perspectiva subjetivista e pós-
moderna. Nesse sentido, as palavras de Duarte (2001, p. 100) são esclarecedoras: 
 

Estamos perante uma teoria do conhecimento como fenômeno cotidiano, 
particular, idiossincrático e não assimilável pela racionalidade científica. É 
também uma teoria da sociedade como um processo natural sobre o qual 
deve-se evitar ao máximo qualquer interferência, pois esta produz danos ao 
desenvolvimento natural e produz também injustiça por privilegiar alguns 
agentes sociais em detrimento de outros. 

 
O Programa Mais Educação, objeto de nossa investigação, contribui para o 

esvaziamento da função da escola quando materializa a perda da centralidade do 
ato educativo, incorporando com facilidade os modismos presentes nas proposições 
neoliberais. Enfim, promove-se mais atividades que não são nucleares para a 
operacionalização do currículo, tendo-se a impressão do funcionamento paralelo de 
escolas diferenciadas.  
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Qual seria o sentido de se aprender e ensinar dentro da proposição do 
Programa Mais Educação, que não se solidificou como escola de tempo integral ou 
escola com educação integral? As contradições do citado programa se entrelaçam 
com o discurso pedagógico, onde um simulacro de currículo é direcionado para 
obtenção da melhoria dos índices educacionais das avaliações do SAEB.  

Diante deste cenário de contradições como falar de qualidade de ensino e 
ademais quem garantiria este padrão de qualidade? Obviamente a julgar pelos 
documentos basilares do Programa Mais Educação, a indução para implantação de 
educação integral, tal qual a LDB preconiza, deva ser uma tarefa atemporal, pois 
aumentar progressivamente a jornada escolar transforma-se num discurso que irá se 
limitar a palavra: “construção”, não se efetivou como política pública por ser um 
projeto em construção. Em tempos neoliberais, a ênfase a eficiência do ensino 
incute a otimização de recursos, a melhoria dos índices educacionais com 
prevalência da redução da repetência escolar e a aplicação de avaliações na 
produção de indicadores de qualidade, modismo da qualidade total advinda do 
receituário neoliberal e das empresas privadas.  

Dentre os princípios acima elencados, um dos mais relevantes diz respeito à 
valorização dos profissionais da educação. O citado princípio não está contemplado 
nos documentos basilares do Programa Mais Educação, com o agravante do 
“esquecimento” da formação continuada para os professores do tempo parcial e 
atores sociais incorporados ao projeto, denominados monitores. O Coordenador do 
programa nas escolas ou professor comunitário precisa de formação específica, pois 
desenvolve o papel de articulador entre a escola e a comunidade. Os monitores do 
programa não são concursados, recebem uma ínfima quantia, o que pode causar 
uma rotatividade de profissionais e consequente prejuízo para os alunos. 

Sobre a participação de monitores na condição de “educadores” no período 

do contraturno escolar cabe algumas reflexões. Em primeiro lugar, a tarefa 
fundamental dos professores é dominar e transmitir aos seus alunos o conhecimento 
científico, artístico e filosófico em suas formas mais desenvolvidas. Diante desta 
proposição, como isso se materializará com monitores, com baixos salários 
substituindo os professores e sem formação pedagógica? 

Sobre as implicâncias do trabalho educativo discorre Saviani (2003, p. 21): 
 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
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pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um 
lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados 
pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, 
de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais 
adequadas de atingir esse objetivo.  
 

Daí o trabalho educativo diferenciar-se das atividades concretas 
desenvolvidas no contraturno escolar, pois como se discorrerá adiante, percebe-se a 
ausência de um trabalho conjunto entre professores e monitores. A integração 
poderá ser efetivada através da formação continuada em serviço, no entanto, não 
pode ser prescindido de uma organização curricular compatível com uma proposta 
de educação integral. Urge a necessidade de adequação de tempos e espaços 
escolares, mas a educação integral exige um professor de tempo integral, sem 
desconsiderar o auxílio dos monitores. A escola não sobrevive com atividades 
aligeiradas consumidoras do precioso tempo escolar, ao contrário, necessita ampliar 
as oportunidades de aprendizagem. 

Considerando a aplicação dos princípios elencados na Constituição Federal, 
em especial nos dispositivos acima citados, depreende-se que a educação integral 
pode receber uma significativa contribuição, caso seja viabilizada como política 
pública.  

No artigo 208 da Constituição Federal, o inciso VII prevê o atendimento ao 
educando através de programas suplementares relativos ao material didático 
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O Programa Mais Educação 
distribui kits de materiais pedagógicos e de apoio, sendo uma parte adquirida com 
recursos do FNDE/MEC compra efetivada pelas Unidades Executoras das escolas e 
outros materiais são repassados diretamente pelo MEC, tais como: instrumentos 
para montagem de fanfarras, oficinas de hip-hop, cine clube, vídeo, rádio escolar, 
além do material de publicação específico do programa. 

Apesar das subvenções acima citadas, o Programa Mais Educação sugere 
que os governos estaduais e municipais possam contribuir financeiramente na 
implantação do programa. Em Rondônia, o Coordenador do Programa Mais 
Educação nas escolas estaduais ou “professor comunitário” recebe uma ajuda de 
custo de R$ 300,00 (trezentos reais), forma encontrada pelo governo para incentivar 
as pessoas que acompanham as atividades do programa. No entanto, o cerne do 
programa proclama o compartilhamento da tarefa de educar com a sociedade, 
incutindo que ação intersetorial e demais parcerias com a sociedade civil 
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possibilitarão a ampliação da jornada escolar, por conseguinte, a implantação da 
educação integral. A respeito da intersetorialidade, a publicação do Programa Mais 
Educação intitulada Gestão intersetorial do território (2009, p. 24) afirma que: 

 
O programa Mais Educação traz a intersetorialidade em sua gênese, uma 
conquista da intervenção pública no campo educativo. [...] trata-se de uma 
instalação entre os ministérios da Educação, da Cultura, do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Esporte, da Ciência e 
Tecnologia, do meio Ambiente, da Secretaria nacional da Juventude da 
Presidência da República com o objetivo de efetivar a educação integral de 
crianças, adolescentes e jovens. 
 

Numa referência não muito distante sobre a articulação de alianças, a 
Conferência Mundial de Educação (1990) em Jomtien - Tailândia, através do 
documento Declaração Mundial sobre Educação para Todos, artigo 7º, previa a 
divisão de responsabilidades entre os entes federados e a iniciativa privada: 

 
As autoridades responsáveis pela educação aos níveis nacional, estadual e 
municipal têm a obrigação prioritária, de proporcionar educação básica para 
todos. Não se pode, todavia, esperar que elas supram a totalidade dos 
requisitos humanos, financeiros e organizacionais necessários a esta tarefa. 
Novas e crescentes articulações e alianças serão necessárias em todos os 
níveis: entre todos os subsetores e formas de educação, reconhecendo o 
papel especial dos professores, dos administradores e do pessoal que 
trabalha em educação, entre os órgãos educacionais e demais órgãos de 
governo, incluindo os de planejamento, finanças, trabalho, comunicações, e 
outros setores sociais; e entre as organizações governamentais e não-
governamentais, com o setor privado, com as comunidades locais, com os 
grupos religiosos, com as famílias. 

 
Percebe-se uma explícita referência ao ideário neoliberal, evidenciar a 

educação como prioridade. No caso do Programa Mais Educação, o discurso da 
redenção para a melhoria da qualidade de ensino. Emerge um processo de tentativa 
de convencimento que o programa irá modificar o cenário educacional, em 
descompasso com a própria universalização do acesso à educação, ainda não 
efetivada. Depreende-se que há um fortalecimento de um Estado maximizado para o 
capital permeado por políticas assistencialistas e compensatórias, o que resulta na 
ampliação das funções da escola, agora galpão para abrigar alunos desvalidos da 
sorte ou em vulnerabilidade social. 

O estatuto da criança e adolescente (lei 8.069, de 13 de julho de 1990), 
apresenta-se como um reforço na efetivação dos direitos das crianças e 
adolescentes à educação, amealhando esforços de toda sociedade para assegurar a 
concretização dos direitos contidos no citado estatuto. Tendo como fundamento 
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balizador a proteção integral, edificada no artigo 5º, em que nenhuma criança ou 
adolescente será alvo de qualquer tipo de discriminação e violência. Coadunado 
com o artigo 5º, o artigo 53 endossa os direitos de crianças e adolescentes à 
educação visando a sua formação integral.  

O artigo 86 reforça a doutrina do estatuto presente no ideário do Programa 
Mais Educação: a Proteção Integral, surgida através da Constituição Federal de 
1988, antecipando-se à Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. 
Podendo ser sintetizado no artigo 227 da CF, no § 1º, em que o Estado promoverá 
programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, 
admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas 
específicas. 

A Constituição Federal de 1988 juntamente com a Lei 8069/90-ECA-Estatuto 
da Criança do Adolescente foram dispositivos legais que instituíram uma nova 
doutrina relacionada à proteção integral, numa perspectiva de estabelecer que 
crianças e adolescentes sejam sujeitos de direito e devam merecer cuidados e 
proteção especial contra os diversos tipos de violência que atingem esta população. 

Outra importante contribuição deste documento diz respeito à propagação e 
defesa de um currículo significativo em prol da formação integral, velando pelo 
respeito aos valores culturais, artísticos e históricos, da liberdade de criação e 
acesso à cultura. O bojo desta concepção curricular é robustecido na citação de 
outros espaços educativos, comunitários ou não. Resguardadas as devidas 
proporções, este ideário assemelha-se ao contido na referência do Programa Mais 
Educação intitulada Gestão intersetorial do território. Acerca da utilização de outros 
espaços educativos sentencia Moraes (2009, p. 36): 

 
Por trás das parcerias e do envolvimento da comunidade, revela-se o fato 
de que não existem condições físicas e materiais e nem vontade política 
para a criação/fomentação de escolas que levem em conta a formação 
completa dos estudantes. Ao lembrar Marx na obra O Dezoito Brumário de 
Luiz Bonaparte, mais uma vez a história caminha para uma triste repetição, 
como farsa e como tragédia, em mais um projeto educacional que envolverá 
vidas e recursos públicos. 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394/96 - 

reitera os princípios constitucionais e os artigos do ECA anteriormente expostos e 
encaminha o debate sobre a educação integral prevendo a ampliação progressiva 
da jornada escolar para o regime de tempo integral, porém, não se pode afirmar que 
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ampliação da jornada escolar esteja intrinsecamente relacionada a formação integral 
do ser humano, conforme sacramenta Menezes (2009, p. 71): 

 
O estabelecimento do progressivo aumento do tempo escolar pode estar 
associado a outros fatores, a citar, aqueles relacionados à proteção social 
da criança e do adolescente e aos direitos de pais e mães trabalhadores. 
No entanto, a ausência de uma maior clarificação dessa relação na 
legislação em acordo com os princípios do direito, também obstaculariza 
sua enunciação. 
 

O artigo 87 da LDB, em seu parágrafo 5º, reitera que serão conjugados todos 
os esforços com o intuito de promover a progressão das redes escolares públicas 
urbanas do ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral, por 
conseguinte, valoriza as experiências extraescolares, inclusive estimula a parceria 
da escola com outras instituições. Portanto, observa-se uma oscilação do 
pressuposto que sempre permeou a escola como centro do processo educativo, o 
que não deixa de ter suas implicações políticas. Padilha (2012, p. 90) ressalta as 
dificuldades no Brasil para a incorporação de um currículo diversificado: 

 
[...] A educação integral cria novos espaços e tempos para vivências 
sociais, culturais e ambientais [...] É também característica da educação 
integral a valorização das redes de aprendizagens, dos múltiplos espaços 
em que a educação acontece, o que viabiliza, por exemplo, a abertura da 
escola à sua comunidade local e também ao que acontece em todo o 
planeta. 
 

Outra referência do ordenamento jurídico ao tema educação integral está 
contido no Plano Nacional da Educação - PNE7, que deverá nortear a educação 
brasileira no período de 2011 a 2020, fortalecendo a possibilidade de formação 
integral. O PNE tem por objetivo proclamado a melhoria da educação brasileira a 
partir do estabelecimento de metas a serem alcançadas. A meta de número seis 
assegura o oferecimento de educação em tempo integral em 50% das escolas 
públicas de educação básica e define como estratégia para tal intento: ampliação 
progressiva da jornada escolar. Estão elencados também as seguintes metas: 
institucionalizar e manter em regime de colaboração programa nacional de 
ampliação e reestruturação das escolas públicas, fomentar a articulação das escolas 
com diferentes espaços educativos, estimular a participação de entidades privadas 
de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante, em 
                                                           
7 O PNE encontra-se em tramitação no Senado Federal desde 2010, uma das dificuldades para 

aprovar o projeto está relacionada à definição de fonte de recursos para a ampliação de aportes ao 
setor. Há uma tentativa de vincular os recursos para a educação com os royalties do petróleo. 
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articulação com a rede pública de ensino voltadas para a ampliação da jornada 
escolar. Reitera-se que o texto do PNE avançou em relação à LDB, ampliando a 
jornada escolar, também, para a educação infantil. Revela Moll (2012, p. 138) no 
contexto do PNE: “funcionam como forças motrizes para alavancar a implantação da 
educação integral, o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e o Programa 
Mais Educação.”  

O financiamento tem sido um diferencial para alavancar o compromisso com a 
educação integral, haja vista, que o montante financeiro tem per capta por 
matrículas, diferenciado dos demais níveis e modalidades da Educação Básica, 
principalmente em se tratando de experiências escolares que totalizam sete horas 
diárias. Menezes (2009, p. 77) acentua outro aspecto importante do FUNDEB: “além 
do aporte financeiro, impulsionou a constituição de uma política propulsora de 
ampliação e discussões em temáticas voltadas para a educação integral e tempo 
integral.” 

 
3.2 EIXOS TEMÁTICOS: TEMPO, ESPAÇO, ESTRUTURA PEDAGÓGICA, 

CURRÍCULO E GESTÃO 
 
3.2.1 Tempo  
 

O decreto nº 7.083 de 27 de janeiro de 2010 considera tempo integral o 
período superior a 07 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, computando as 
atividades exercidas fora dos ambientes escolares. Para se compreender o tempo 
escolar dentro do contexto da educação integral é preciso considerá-lo além do 
significado do tempo cronológico. O cerne da questão concentra-se na utilização 
racional do tempo escolar para que produza efetivamente mudanças na 
aprendizagem dos alunos. Moll (2012, p. 133), dá sua contribuição sobre o aumento 
da jornada escolar reiterando a sua preocupação que a ampliação venha 
desconectada da modificação da rotina escolar, asseverando que mais tempo das 
mesmas práticas educativas não acrescentaria nada no percurso para a educação 
integral. Preocupação incisiva reiterada por Paro (2009, p. 19): 

 
[...] Da perspectiva de uma educação integral, a pergunta que se faz é se 
vale a pena ampliarmos o tempo dessa escola que aí está. E a conclusão 
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que chegamos é que, antes (e este é um antes lógico, não cronológico) é 
preciso investir num conceito de educação integral, ou seja, um conceito 
que supere o senso comum e leve em conta toda a integralidade do ato de 
educar. 
  

Subentende-se que a ampliação do tempo escolar deva vir conectada com 
um planejamento curricular, o simples oferecimento de atividades complementares 
do currículo destituídas de significado em nada modificará o processo formativo dos 
alunos. Assim, cabe o oferecimento de atividades que perpassem a educação 
cognitiva, acrescentando a mesma, as dimensões afetiva, moral, esportiva, política, 
concatenadas na forma de proposta pedagógica. Diante dos avanços científicos e 
tecnológicos o tempo tornou-se exíguo para dar conta das transformações céleres 
ocorridas no mundo, Giolo (2012, p. 98) ratifica o tempo limitado oferecido pelas 
escolas: 

 
A restrição do tempo faz com que a escola absorva e ofereça conteúdos 
mínimos, esqueléticos, caricatos, incapazes de manter sua ligação orgânica 
com o vasto campo do saber acumulado e, portanto, incapazes de conferir 
sentido que mobilize, em seu favor e em sua direção, o estudante e o 
professor. 
 

A realidade em que se encontram as escolas, os dias letivos são ocupados 
com uma série de eventos complementares que não dizem respeito com as 
atividades nucleares do currículo. Segundo Saviani (2008, p. 16): 

 
O ano letivo encerra-se e estamos diante da seguinte constatação: fez-se 
de tudo na escola; encontrou-se tempo para toda espécie de comemoração, 
mas muito pouco tempo foi destinado ao processo de transmissão-
assimilação de conhecimentos sistematizados. Isto quer dizer que se 
perdeu de vista a atividade nuclear da escola, isto é, a transmissão dos 
instrumentos de acesso ao saber elaborado. 

 
Dessa forma, verifica-se que o papel da escola foi esvaziado em sua 

essência, pois o tempo de aprendizado do aluno não foi devidamente preservado. 
Essa questão tem outro desdobramento quando se trata de educação integral, pois 
as atividades desenvolvidas no contraturno escolar constam no currículo formal da 
escola e são trabalhadas de forma fragmentada no contraturno escolar.  

A utilização do tempo escolar não deve ser confundido com um viés 
assistencialista, simplesmente retirar os alunos em vulnerabilidade das ruas e 
enclausurá-los nas escolas. Esse enclausuramento pode privar os alunos do 
convívio familiar, ademais alguns alunos colaboram, mesmo que informalmente, com 
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a renda familiar. Há de se considerar que a escola acaba exercendo uma função que 
é pertinente as famílias.  
 
3.2.2 Espaço 

 
O Espaço é condição indispensável para a implantação de educação integral, 

sem perder de vista que a escola ainda controla a centralidade do local da 
aprendizagem. No entanto, o Programa Mais Educação considera que outros 
espaços significativos podem ser utilizados na complementação da formação 
integral. Constata-se que os espaços nas escolas públicas, há tempos encontram-se 
sucateados, as instalações físicas não atendem a demanda escolar. Além disso, o 
alunado é desprovido das condições dignas de vida, já que esta sina começa em 
outro ambiente precarizado: a estrutura familiar. Conforme ratifica Alves (2006, p. 
224): 

 
O desemprego e a miséria absoluta têm determinado outro fato 
incontestável: o afastamento de grandes contingentes de crianças das 
escolas. Suas famílias já não dispõem de meios para sustentar nem mesmo 
os custos indiretos da educação, referentes a transporte, material escolar, 
uniforme escolar etc. As crianças são instadas a produzir expedientes para 
assegurar a subsistência. Elas já não podem mais depender dos pais 
desempregados. Por isso, acentua-se e ganha consistência o fenômeno das 
crianças de rua. 

 
A escalada perversa das políticas do capital tem afugentado as crianças e 

adolescentes do interior da escola. As desigualdades sociais cada vez mais 
acentuadas produziram um exército de excluídos. Não é de se estranhar que o 
Programa Mais Educação promova uma espécie de repatriamento destes excluídos, 
o aumento da jornada escolar sob o argumento de minorar as situações de 
vulnerabilidade e risco social em que se encontram crianças e adolescentes.  

Diante deste novo chamamento do Estado para a permanência dos alunos na 
escola por meio de programa em tela, constata-se que os ambientes escolares não 
estão preparados para esta empreitada. Através da presente investigação, in loco, 
depara-se com ambientes improvisados e até mesmo a utilização de outros espaços 
comunitários que colocam em risco a integridade física dos alunos, devido a 
deslocamentos mal planejado, áreas abertas expostas as intempéries da natureza e 
às altas temperaturas que assolam a cidade de Porto Velho. Conforme atesta o 
relato do monitor de aluno J.B.F da escola Capitão Cláudio Manoel da Costa: 
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Nós vamos daqui no sol quente para uma quadra que fica a 500 metros da 
escola e não contamos com transporte, mas alguns alunos devido gostarem 
de jogar futsal, vão a pé e outros de bicicleta. Isso acontece, porque neste 
ano aumentaram as turmas do Mais Educação e fazemos uma escala para 
utilizar a quadra de esporte. 

 
A declaração do monitor se coaduna com a preocupação presente na Portaria 

Interministerial nº 19 de 24 de abril de 2007 que em seu artigo 1º, assim decreta: 
 

Estabelecer diretrizes para cooperação entre os Ministérios da educação e 
do Esporte, com o objetivo de definir os critérios visando a construção de 
quadras esportivas ou infraestrutura esportiva nos espaços escolares, 
diretamente ou em articulação com Estado, Distrito Federal e Municípios. 
 

Considerando a constatação da precarização dos espaços escolares não é 
novidade que o mesmo complexificou-se com a expansão escolar e em campanhas 
do tipo: toda criança na escola. Ampliou-se o tempo de permanência na escola, 
ainda que de forma precarizada, mas não dotou-se a escola com infraestrutura física 
necessária para as atividades educativas do contraturno. Pelo contrário, optou-se 
por uma solução mais barata para este problema, buscando “espaços educativos” 

na comunidade, com o auxílio de “toda” a sociedade.  
É de se questionar a efetividade de desenvolver as atividades do currículo em 

espaços alheios aos escolares. Haja vista, que no interior das escolas com todo 
aparato da gestão administrativa e pedagógica, o ensino não tem produzido bons 
resultados. Se as escolas não têm como acomodar os alunos, como irá oferecer a 
proteção integral preconizada no ordenamento jurídico do Programa Mais 
Educação? 

Os movimentos sociais reivindicam há décadas a proteção integral das 
crianças e adolescentes e um espaço digno para viver. Arroyo (2012, p. 35) adverte 
que: 

 
A precarização das formas de viver das crianças e adolescentes populares 
não é um acidente momentâneo a ser resolvido através de programas 
pontuais. Menos ainda pode ser reduzido a um condicionante dos 
processos escolares de gestão ou de ensino-aprendizagem a ser 
descondicionado com turnos extra para algumas escolas. 
 

Da forma como se apresenta o programa, a escola deverá incluir outros 
espaços em suas atividades de ensino aprendizagem, para além dos muros 
escolares. Levando em conta as condições precárias encontradas na escola, 
percebe-se que o Estado aponta em uma direção de privatização das 
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responsabilidades. Em contraponto Arroyo (2012, p. 34) revela outra nuance acerca 
da precarização de tempo e espaços físicos das escolas: 

 
Para não cair nessas interpretações tão reducionistas desses programas, 
será necessário manter como orientação a pergunta: por que aumentou a 
consciência popular da direito a mais educação e mais tempo na escola? 
Por uma constatação seríssima: a infância-adolescência popular está 
perdendo o direito de viver o tempo da infância. O direito a tempos dignos 
de um justo viver passou a ser visto como um dos direitos mais básicos. Do 
Estado exige-se espaços públicos de tempo de um viver digno da infância-
adolescência. 

 
Na educação integral segundo Rabelo (2012, p. 124) o conceito de espaço 

assume contorno de “território” e se propaga quando ganha uma dimensão política 
intersetorial. A temática territorialidade consta como um dos pilares do PDE, Rabelo 
(2012, p. 125), assim define território: 

 
O território não é um espaço definido metricamente pelo muro da escola, 
trata-se de um espaço de aprendizagens sem limites, sem cercas, um 
espaço envolvente de sociabilidade, de pertencimento, de expansão 
humana, de intencionalidade, de partilha de vida. [...] quando se trata da 
vivência do espaço, é um equívoco pensar na visão estática, memória de 
um espaço meramente geográfico. 
 

Diante desse posicionamento, parece que Rabelo defende uma “escola 

itinerante”, em que o espaço escolar não é definido. Ora, a não definição desse 
espaço interessa a quem? Não seria uma forma de legitimação da omissão do 
Estado em oferecer condições físicas adequadas para o ambiente escolar? 

A evocação da ampliação dos espaços educativos na escola ganha terreno 
através do viés de políticas intersetoriais, vale salientar que o Brasil segue uma 
tradição política de setorialização das ações governamentais. E no âmbito da 
portaria interministerial nº 17/2007 e o decreto nº 7083/2010, documentos basilares 
do Programa Mais Educação, o conceito de intersetorialidade emerge com forte 
argumento teórico com ramificações nos discursos dos interlocutores que conduzem 
a SEB e SECADI; instigando que a intersetorialidade possibilitará ou arrefecerá os 
problemas ligados aos recursos humanos, físicos e financeiros da educação. 

A intersetorialidade como política pública presente na concepção do Projeto 
Mais Educação referenda uma intencionalidade neoliberal; vê na articulação entre 
setores uma das formas de enfrentar os problemas complexos, tendo como foco a 
possibilidade de redução dos custos operacionais, já que o bom Estado deveria ser 
leve, ágil, reduzido, baseado na racionalidade técnica e vazio de ideais e interesses 



96 
 

(MOTA, 2006, p. 98). Detecta-se que a intersetorialidade é utilizada para otimizar 
recursos e não como política pública visando o enriquecimento nas vivências 
curriculares. Goulart (2008, p. 17) assegura que: 

 
As políticas públicas setoriais são sempre pensadas de forma 
fragmentadas, provocando sobreposições de ações entre diversos 
programas e projetos e provocando baixa eficácia nas ações [...] as 
estruturas hierarquizadas da administração precisam ser provocadas a uma 
nova forma de planejamento e gestão, em que cada secretaria mantém sua 
autonomia, mas trabalha de forma articulada com os demais em Comitês 
gestores Intersetoriais. 
 

Há de se registrar que a setorialização cumpriu o papel burocrático de gestão 
do Estado, que por sinal caracterizava-se pela forma fragmentada de atuação. As 
políticas públicas setoriais desenvolveram projetos suntuosos que não alcançaram 
seus objetivos, cita-se a universalização do acesso ao ensino, que há tempos os 
discursos exaltam esta universalização e a modernidade nos mostra outras nuances 
acerca da exclusão escolar. Observa-se que através da intersetorialidade poderá ser 
criado um fosso, devido a indefinições dos papéis de cada ente na consecução de 
uma ação, Rabelo (2012, p. 119) reitera que:  

 
[...] O que está em jogo na vivência da intersetorialidade na educação 
integral é a consolidação desse pacto coletivo por uma exterioridade que se 
expresse em ações consoantes ao contorno original [...] tudo o que é 
intersetorial, seguindo a lógica da interpessoalidade, não se encontra nem 
em um setor, nem no outro, mas no espaço situado em meio a um espaço a 
ser construído pela doação de esforços na edificação do significado das 
relações próprias desse fenômeno novamente acalorado de educação 
integral de uma república democrática que exige, por sua vez, a (re) 
significação do tempo e dos espaços escolares. 
 

Cavaliere (2012, p. 282) reforça a citação acima assegurando que as políticas 
dos diferentes órgãos públicos não estão estruturadas para funcionarem 
conjuntamente. Há de se esclarecer que estas ações governamentais estão 
imbricadas de intervenções político-partidárias, que subvertem os objetivos destas 
ações. Uma alternativa seria fazer valer o papel estratégico dos Comitês Locais no 
monitoramento das ações políticas. 

  
3.2.3 A estrutura pedagógica 

 
A parte pedagógica do Programa Mais Educação é muita vasta e tem uma 

profusão de significados, mas a presente abordagem busca delimitar o referencial 
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tentando aproximar pontos de convergências e aproximações. A primeira grande 
referência da bibliografia do Programa Mais Educação contempla à parte 
pedagógica, todo tipo de experiência que induza a educação integral não pode estar 
dissociada do Projeto Pedagógico Escolar. Esse componente é indispensável para a 
organização do processo educativo devendo ser um trabalho compartilhado, 
construído de forma coletiva, visando uma autonomia genuína, onde todos são co-
responsáveis pelo sucesso ou fracasso das ações. Uma oportunidade para a 
tomada de consciência dos principais problemas da escola e não um mero 
cumprimento de um dispositivo legal.  

É preciso fazer um agregamento entre os atores tradicionais e os atores que 
surgem através da proposição de educação integral, dentro desta constelação de 
atores, podemos elencar a ínfima participação dos Conselhos Escolares e Grêmios 
Estudantis, que também não se sobrepõe ao distanciamento da participação dos 
docentes.  

O funcionamento de mais turnos na escola não pode compartimentá-la, dando 
a impressão do funcionamento de duas escolas simultâneas. Acerca deste 
paralelismo dos turnos Moll (2012, p. 141) assevera que se deve superar o 
paralelismo turno e contraturno sob á ótica de operacionalização de dois currículos 
numa mesma instituição. A expansão do turno parcial na forma de contraturno 
escolar pode enriquecer a aprendizagem, mas é necessário a integração curricular e 
buscar alternativas para a forma como vai ser gerenciado este contraturno, esse 
entrave constitui-se num grande desafio.  

Dentro dos propósitos do Programa Mais Educação é preciso pensar as 
aprendizagens por inteiro, otimizá-las junto ao tempo, espaços, atores, currículos, 
caso contrário se expandirá o currículo fragmentado desprovido de aprendizagens 
duradouras. Em relação a nova configuração de turnos da escola Moll (2012, p. 43) 
afirma que é preciso superar o desafio simbólico da desnaturalização da escola de 
turnos, da escola de quatro horas pontificadas no Brasil ao longo do século XX.  

É inegável que a escola e a comunidade constituem-se em espaços 
educativos, ampliando as oportunidades de aprendizagem, vivências e experiências 
dos alunos. No entanto, as bibliografias basilares do Programa Mais Educação 
avalizam o compartilhamento e a responsabilização pela educação a uma abstração 
teórica chamada comunidade de aprendizagem. O Caderno Pedagógico: Caminhos 
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para elaborar uma proposta de Educação Integral em jornada ampliada (2008, p. 12) 
desvela as características desta comunidade: 

 
A escola se transforma em comunidade de aprendizagem quando existe um 
propósito comum, definindo coletivamente por todos os envolvidos 
educadores, estudantes, funcionários, familiares representantes da 
comunidade em que se localiza - de promover a formação integral das 
crianças, dos jovens e também dos adultos. 
 

Cabe aqui algumas perguntas: onde está a centralidade do professor? Quais 
são as atribuições das pessoas que constituem essa “comunidade de 

aprendizagem”? Esses questionamentos não são impertinentes, pois não há 

definição exata de tarefas. Além disso, ressalta-se que uma parte significativa dos 
pais não possui conhecimento específico para contribuírem com a tarefa 
fundamental da escola: a transmissão do conhecimento. Ao que parece, a proposta 
supervaloriza a ação de terceiros indicando justamente a desvalorização da 
transmissão do conhecimento pelo professor.  

A integração entre a escola e a comunidade é um ponto de estrangulamento 
na gestão escolar, quando se fala em acompanhamento pedagógico dos alunos, 
tencionam-se as relações. O consenso sobre a real função da escola não existe. As 
famílias conformam-se com as crianças e adolescentes estarem na escola, não 
importando que tipo de educação é ministrado na mesma. Deduz-se que o 
enfrentamento das cansativas jornadas de trabalho, a baixa escolaridade dos pais, 
são entraves para exígua participação na vida escolar dos filhos. Então, constitui-se 
uma utopia atribuir aos protagonistas não definidos da comunidade de 
aprendizagem, um papel que é secular da escola.  

Para fins de maior articulação curricular o Programa Mais Educação 
organizou as atividades pedagógicas em macrocampos com o intuito de articularem 
os saberes escolares com os saberes comunitários, visando a complementaridade 
aos conteúdos programáticos do tempo parcial. Este receituário de integração entre 
os saberes faz parte de uma abstração pós-moderna, que refuta os condicionantes 
socioeconômicos, políticos e culturais presente nos currículos escolares, frutos de 
uma construção histórica. A quem interessa o currículo abrangente, que instigam ao 
conformismo e ao esvaziamento do trabalho pedagógico? 

Cada macrocampo é subdividido em eixos temáticos. São escolhidos pelas 
escolas, excetuando-se o eixo acompanhamento pedagógico, fato que tem 
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conotação com concepção de educação integral enraizada na melhoria da 
aprendizagem. A grosso modo, o macrocampo pode ser desvirtuado e catalisado 
para funcionar como reforço escolar. O que já ocorre nas escolas estaduais em que 
o macrocampo acompanhamento pedagógico tem servido para adestrar alunos para 
participarem da Prova Brasil, instrumento para se medir o índice da Educação 
Básica. Sobre a questão da avaliação da Prova Brasil, Arroyo (2012, p. 34) tece as 
seguintes considerações: 

 
É fácil observar que as boas intenções desses programas, por vezes, são 
forçados a se submeter a políticas seletivas e classificatórias mais fortes. 
Encontramos escolas e redes que orientaram esse mais tempo, mais 
educação para reforçar o treinamento dos estudantes para sair-se bem nas 
ameaçadoras provinhas, provas e provões, para elevar a média e passar na 
frente das outras escolas e das outras redes de ensino. 
 

As palavras de Arroyo são constatadas nas escolas pesquisadas. Percebe-se 
que as atividades desenvolvidas no contraturno apresentam como finalidade a 
preparação dos alunos para a Prova Brasil, não há preocupação com dificuldades de 
aprendizagem dos alunos.  

Segundo o relato da Professora N.T.S.S, da Escola 21 de Abril, a prática 
acima tem ocorrido: 

 
Nos meses que antecedem a Prova Brasil intensificam as aulas 
preparatórias para este exame, às vezes ministrada pelos monitores do 
Mais Educação, ou a Direção Escolar junto com a Supervisão convocam os 
professores de Português e Matemática para auxiliar nesta tarefa. Aí nós 
trabalhamos as questões de um livro fornecido pelo MEC para os alunos se 
habituarem com as questões e as competências cobradas na referida prova. 

 
Por isso, é de questionar se os indicadores presentes nas avaliações 

promovidas, através de amostragem de resultados pelo Estado, refletem a qualidade 
de ensino tão proclamada pelas autoridades.  
 As atividades escolares devem totalizar uma carga horária de sete horas diárias. 
Quatro (4) horas destinadas ao estudo regular e mais três (3) horas destinadas às 
aulas do Programa Mais Educação que devem acontecer no contraturno escolar. 
Ressalta-se que na proposta de Anísio Teixeira, parâmetro para o Programa Mais 
Educação, a quantidade de horas na Escola Parque perfazia 08 (oito) horas diárias 
ininterruptas.  

Além do macrocampo acompanhamento pedagógico, a escola pode escolher 
mais nove atividades de macrocampos diferentes ou ainda ter uma ou mais 
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atividades no mesmo macrocampo desde que seja contemplado no mínimo três 
Macrocampos. A quantidade de atividades a serem escolhidas é de no mínimo cinco 
(5) e no máximo dez (10). 

Os critérios para a formação das turmas são heterogêneos, assim elencados: 
alunos que apresentam defasagem, em virtude de dificuldades de aprendizagem, 
(distorção idade/ano), alunos dos anos finais do Ensino Fundamental onde existe 
maior evasão de alunos, alunos dos anos iniciais do Ensino Médio onde existe um 
alto índice de abandono, alunos com histórico de evasão e repetências sucessivas, 
alunos que apresentam “problemas comportamentais”.  

Para a condução das atividades dos macrocampos, a escola contrata 
instrutores denominados monitores que estão cursando no mínimo o 5º período de 
um curso superior. Não há um processo seletivo para o ingresso. A escola se depara 
com um novo profissional dentro do contexto escolar, que não recebeu formação 
adequada para atuação no interior da escola. Acerca desses novos profissionais 
alerta Geber (2012, p. 157): 

 
[...] Acreditamos ser necessário trazer uma reflexão inicial sobres esses 
atores educativos, bem como, as possibilidades e limites das suas ações 
em contexto de propostas de educação integral, sobretudo se 
considerarmos a tendência de ampliação da jornada escolar na 
contemporaneidade. 
 

Apesar de não ser preocupação da presente investigação, há de se ponderar 
aspectos relativos à formação dos monitores do Programa Mais Educação. Qual a 
formação destes monitores? Estão preparados para compreender a realidade 
econômica em que se insere a escola e intervir de forma intencional de forma a 
propiciar a transmissão do conhecimento? Qual o significado político de suas ações 
como educadores? Ademais no turno parcial, os alunos convivem com outra 
atmosfera de aprendizagem, pouco reconhecida pelos mesmos por serem 
destituídas de significados. Como se dá a integração dos professores com os 
monitores? Dialogam a fim de estreitarem parcerias e ocorrerem troca de 
experiências? Geber (2012, p. 159) alerta que estes novos personagens na escola 
são agentes de uma “ação educativa e sujeitos em formação”. O que reforça a 

afirmação acima acerca do preparo profissional dos monitores. 
Um elemento a se destacar dentro deste contexto é o vínculo destes 

monitores com os locais onde se realizam o trabalho educativo, há uma 
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aproximação cultural pelo fato de na maioria das vezes pertencerem a mesma 
comunidade e as atividades que desenvolvem terem ampla aceitação por parte do 
alunado. São comuns atividades através de oficinas culturais, eventos esportivos e 
atividades ligadas a movimentos sociais. Infere-se que o Brasil tem um déficit para 
com a juventude em relação ao acesso aos bens culturais, em especial, daquelas 
camadas menos favorecidas economicamente. Fica subentendido que a inserção 
destes novos profissionais na educação, não visa exclusivamente o incremento de 
práticas pedagógicas complementares ao currículo, mas a possiblidade de se contar 
com um profissional contratado por ínfimos salários, sem vínculos trabalhistas e por 
sistema de rodízio.  

É interessante ressaltar que os monitores que trabalham no contraturno 
escolar não possuem habilitação para o exercício do magistério, já que no ato de 
sua contratação não é exigido o diploma de licenciatura. Acrescenta-se ao fato de 
não serem acompanhados por nenhum profissional com experiência no 
desenvolvimento das atividades educativas. O coordenador do Programa Mais 
Educação exerce uma função mais operacional; responsável por estabelecer o 
vínculo com a comunidade escolar. Apesar da natureza do seu trabalho ser 
considerada como voluntária, o que na prática é mais um artifício de omissão do 
Estado, o monitor recebe um ressarcimento de despesas de R$ 60,00 (sessenta 
reais) por turma que atue, sendo permitido o acúmulo de no máximo de 5 turmas, 
perfazendo um total de R$ 300,00 (trezentos reais),valores de setembro de 2012. 

O valor do repasse financeiro destinado a escola varia de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) para as escolas com quantitativos de 500 alunos até R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) para as escolas que ultrapassam o número de 1000 alunos. Este montante 
é liberado em uma só parcela para custear as despesas do programa por um 
período de 10 meses e devem ser aplicados em atividades que contribuam para o 
desenvolvimento da educação integral na categoria econômica custeio e capital. 
Vale salientar que os repasses para pagamento dos monitores não são deduzidos 
do montante acima citado. 

A partir da implantação do Programa Mais Educação e o oferecimento de 
atividades educativas no contraturno escolar, há uma nova configuração nos 
recursos humanos das escolas, a presença de monitores e “oficineiros” 8 no interior 

                                                           
8 Denominação utilizada para os monitores que trabalham com atividades de oficinas. 
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das escolas. Esta tendência reforça a conivência do Brasil na contratação de forma 
precária dos profissionais da educação. Desrespeitando a legislação quando prevê o 
ingresso no serviço público via concurso, além de ser uma explícita desvalorização 
dos docentes e do seu trabalho. 

Com as mudanças no contexto da reestruturação capitalista e a nova 
morfologia do trabalho são cada vez mais evidentes a precarização do trabalho 
docente. As condições materiais que permeiam o trabalho docente escolar têm 
influenciado no atendimento escolar e na organização do ensino. A contratação de 
pessoas sem habilitação ou com habilitação incompleta forma um grande 
contingente, sendo comum a grande rotatividade nas escolas. Os profissionais do 
magistério se deparam com a falta de valorização da carreira, carga horária 
excessiva, violência nas escolas, abalando inclusive a saúde.  

Diante da globalização, das novas tecnologias e da acumulação flexível, 
procura-se um profissional multifuncional, sujeito a execução de tarefas de várias 
naturezas, não é difícil prever o efeito que esses ingredientes causam no cotidiano 
da escola. Com o agravante que a propaganda governamental destila: “todo um bom 
começo tem um bom professor.” Sem desmerecer os monitores que atuam no 
Programa Mais Educação, numa espécie de subemprego, estão incorporando-se ao 
imenso exército de reserva.  

Além da precarização do trabalho docente, a prática pedagógica caracteriza-
se pela materialização da falta de integração entre as atividades do turno e 
contraturno. A escola de educação integral requer a participação efetiva dos 
professores, no acompanhamento das atividades executadas no contraturno escolar. 
Subentende-se que o professor do tempo parcial poderia ser o mesmo do 
contraturno, no entanto, o seu regime de trabalho poderia ser de dedicação 
exclusiva. Isto implicaria na criação de um novo plano de carreira para docentes com 
a revisão da questão salarial, melhoria das condições de trabalho e formação 
continuada em serviço, sem deixar de esquecer que a carga horária semanal 
deveria ser minorada para que dispusesse de tempo para planejar suas atividades. 
Desta forma arrefeceria uma prática constante nas escolas, professores com duplas 
jornadas de trabalho, acometido de várias enfermidades e desiludido com a 
profissão pouco valorizada. 
 



103 
 

3.2.4 Currículo 
 

A palavra currículo é tema controverso dentro do ideário do Programa Mais 
Educação por tratar-se de um proclamado programa em construção, observa-se que 
há ainda uma gama de significados quanto à concepção curricular de educação 
integral ou de tempo integral. E da forma como o programa se apresenta, não pode 
prescindir de uma reorganização curricular. Faz-se necessário alinhavar o currículo 
que já está sendo operacionalizado, caso não haja outra hipótese, com o prescrito 
para as atividades do contraturno pela SEB. 

Considerando o currículo como elemento nuclear do ambiente escolar, reflete 
as intencionalidades de um determinado contexto histórico, materializando-se em 
ações, crenças e está impregnado de influências sociais, econômicas e políticas.  

No Programa Mais Educação detecta-se uma espécie de preocupação 
abrangente de currículo, globalizado, atrelado a várias práticas educativas. Nada 
hermético legitima-se todo tipo de conhecimento, é preciso absorver as diferentes 
culturas na perspectiva de interculturalidade.  

Depreende-se que esta intenção de entrelaçamento entre a escola e a 
comunidade é uma reapropriação do discurso liberal, de um novo tempo, da 
supervalorização do indivíduo, da democratização de oportunidades, o fracasso e o 
sucesso dependem da força de vontade dos indivíduos. Ratifica-se a afirmação na 
concepção de educação integral extraída da publicação MEC/SECADI9: Passo a 
Passo (2009, p. 7): 

 
O ideal de Educação Integral traduz a compreensão do direito de aprender 
como inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à 
dignidade e a convivência familiar e comunitária e como condição para o 
próprio desenvolvimento de uma sociedade republicana e democrática. Por 
meio da Educação Integral, se reconhece as múltiplas dimensões do ser 
humano e a peculiaridade do desenvolvimento de crianças, adolescentes e 
jovens. 

 
O Programa Mais Educação reconhece o papel fundamental da escola na 

construção e difusão do conhecimento, no entanto, contribui para descaracterizá-la 
com a defesa de uma responsabilidade compartilhada entre a instituição escolar e 

                                                           
9 Atualmente a SECADI não mais operacionaliza o Programa Mais Educação, atribuição destinada a 

SEB. 
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as chamadas “comunidades de aprendizagem”, assim definida por Torres (2003, p. 
83):  

 
[...] É uma comunidade humana organizada que constrói um projeto 
educativo e cultural próprio para educar a si mesma, suas crianças, seus 
jovens e adultos, graças ao esforço endógeno, cooperativo e solidário, 
baseado em um diagnóstico não apenas de suas carências, mas, sobretudo 
de suas forças, para superar essas carências. 
 

Esta concepção é variante do discurso liberal, difundida de muitas formas, 
entre elas pela difusão da ideologia do sucesso da comunidade com espírito 
empreendedor. Nesse sentido, são comuns os vídeos institucionais em que 
aparecem relatos que a comunidade escolar diante de tantas adversidades, 
transformou-se em exemplos de sucesso escolar. Num claro intuito ideológico: 
instigar o descompromisso do Estado. A saída para o enfrentamento dos problemas 
passa pela abnegação do trabalho da comunidade. 

Percebe-se através da proposição do diálogo da escola com a comunidade, 
sem descaracterizar a importância dessa ligação, a tentativa de criar uma nova 
cultura de novas oportunidades de aprendizagens através da exploração do 
potencial educativo da comunidade. Trata-se da desvalorização da escola como 
instituição de transmissão do conhecimento produzido historicamente. Em outras 
palavras, é a fetichização do cotidiano, do singular em detrimento do universal, 
entendido como impossibilidade de acesso ao indivíduo.  

Diante das considerações acima, é possível inferir que o Programa Mais 
Educação empresta do ideário pragmatista da escola nova, a concepção de escola 
como espaço de trocas intersubjetivas. A ideia de educação integral está vinculada 
entre o diálogo entre escola e comunidade, a partir da reconstrução destas 
experiências se daria a concepção de educação integral. É a concepção da 
incerteza, um trabalho pedagógico a perder de vista, polissêmico.  

Outra concepção de Educação Integral decorrente do Programa Mais 
Educação veicula a integração dos conhecimentos a partir de abordagens 
interdisciplinares, experiências e conhecimentos diversos, considerando não só 
espaço formal da escola como àqueles além dos muros escolares. Proposição 
acentuada no escolanovismo através da pedagogia de projetos. 

A escola não pode abster-se de sua proclamada função de transmissão do 
conhecimento. Numa sociedade estruturada em classe, o segmento social 
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dominante além de deter a propriedade dos meios de produção, decide sobre a 
valorização da cultura, a fim de manter o domínio socioeconômico e político da 
sociedade e controlar que tipo de conhecimento será socialmente mais valorizado. 
Ocorre que o conhecimento reconhecido pela sociedade é o sistematizado, em que 
muitos indivíduos buscam o acesso, sendo privilégio de poucos. O conhecimento 
espontâneo pouco valorizado é adquirido sem a necessidade da instituição escola.  

A forma em que se prescreve o que deva ser ensinado nas escolas é 
denominado currículo escolar, no entanto, nem tudo que acontece na escola, pode 
se considerar pertinente ao currículo. As atividades nucleares do currículo são as 
mais importantes e não devem ser sobrepostas as complementares sob pena de 
fragmentar o trabalho escolar.  

Por isso, depreende-se que a educação, assim como pensava Gramsci, tenha 
como tarefa fundamental elevar os homens do senso comum ao bom senso. O bom 
senso deve ser entendido como a capacidade de entendimento da realidade, do 
conhecimento, dos requisitos da ação de tal modo que o agir do indivíduo tanto no 
âmbito individual, quanto coletivo, seja esclarecido pelo conhecimento. Em outras 
palavras, a tarefa que cabe à educação é suscitar o bom senso, a consciência 
filosófica e consequentemente, o exercício da reflexão crítica.  

Não é de se estranhar que as políticas educacionais veiculam uma poderosa 
propaganda de convencimento nacional acerca das benesses deste programa 
educativo. A respeito das ideias pedagógicas contidas nos programas educativos, 
alerta Cury (2000, p. 89): 

 
As ideias pedagógicas dominantes são as ideias pedagógicas da classe 
dirigente necessárias à representação que os agentes fazem do mundo, 
elas se vinculam à hegemonia existente. Sob essa direção, elas tentarão de 
algum modo ocultar a contradição, pela proclamação de um ideário 
pseudototalizante. Veiculadas em todas as camadas e classes sociais, 
filtram a concepção de mundo da classe dirigente e se manifestam nas teias 
de relações subjacentes à educação. 

 
Em nome da democracia e da universalização da educação, que 

provavelmente ninguém discordará, promove-se uma concepção curricular que 
valoriza aquilo que não é essencial. O Programa Mais Educação reconhece a 
importância da escola como lócus para que a aprendizagem ocorra, mas insiste no 
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desafio de transformá-la num espaço de cultura local em que possa dialogar os 
saberes10 escolares com os comunitários.  

Entende-se que a pluralidade na concepção curricular do programa tende a 
abarcar um universo bem heterogêneo. Integrar diversos campos do conhecimento, 
com a inclusão dos conhecimentos escolares concatenado aos conhecimentos 
comunitários torna-se tarefa árdua. Dentro deste contexto em que estão inseridas as 
proposições pedagógicas do programa, evidencia-se uma tendência construtivista 
que tende amealhar todas as possibilidades de aprendizagem, numa alusão ao 
universo neoliberal e pós-moderno. Silva (2001, p.140): 

 
[...] A rejeição das grandes narrativas e de um conhecimento pretensamente 
“universal” e “racionalista”, ou a indistinção entre “alta cultura” e cultura 
cotidiana conduzem facilmente a propostas educacionais alternativas que 
postulam um currículo centrado nas variadas tradições culturais dos 
estudantes ou uma pedagogia que leve a sério a cultura cotidiana. 

 
As citadas trocas de conhecimentos constituem-se numa perspectiva de 

interculturalidade, conforme atesta a publicação Rede de Saberes Mais Educação 
(2009, p. 21): 

 
A interculturalidade remete ao encontro e ao entrelaçamento, àquilo que 
acontece quando os grupos entram em relações de trocas. Os contextos 
interculturais permitem que os diferentes sejam o que realmente são nas 
relações de negociação, conflito e reciprocidade. Escola e comunidade são 
desafiadas a se expandirem uma em direção à outra e se completarem. [...] 
Assim, se queremos uma educação integral intercultural (situada entre 
culturas/saberes), é preciso prestar atenção aos processos que falseiam os 
vínculos entre escola e comunidade. Ou seja, observar se estamos abertos 
para as experiências diferentes das nossas. Não queremos negar as 
diferenças, mas tornar complexo o espectro de nossas possibilidades 
culturais. É interessante notar, quando nos referimos às trocas culturais, 
que as diferenças poderiam ser experimentadas como espaço de 
enriquecimento - impulso para a transformação. Se assumirmos ora o ponto 
de vista da escola, ora o ponto de vista das experiências diferenciadas dos 
alunos não construirá as pontes; e é somente através delas que poderemos 
avançar na conquista da qualidade necessária para a escola pública 
brasileira. 

 
Diante das proposições presentes na publicação acima, é de se questionar o 

que significa exatamente as relações de troca entre grupos ou desafio de expansão 
recíproca entre escola e comunidade. As experiências trazidas pela comunidade 
(culturas e saberes) não passa de senso comum. Nesse sentido, como já afirmou 

                                                           
10 Saberes: termo utilizado na bibliografia do Programa Mais Educação para designar o conjunto de 

conhecimentos. 
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Saviani (2008, p. 15) a cultura popular, o senso comum não precisa da escola. A 
escola justifica-se pelo conhecimento erudito, sistematizado.  

A proposição presente na Rede de Saberes Mais Educação diz respeito ao 
enfrentamento das diferenças sociais e de identidades socioculturais. Respeitar as 
diferenças culturais, sem aceitar as desigualdades estruturais de uma sociedade 
capitalista encontra-se num campo aceitável, mas buscar essa unicidade através da 
troca de saberes, mediante o simples convívio das pessoas, torna-se bem mais 
complexo. O estabelecimento desta junção provoca o questionamento sobre os 
discursos ideológicos que permeiam tal fusão.  

Diante da impossibilidade dos elaboradores do arcabouço teórico do 
Programa Mais Educação reconhecerem a sociedade estratificada em classes, 
observa-se a negação das ideologias presentes na proposta curricular em 
construção do programa em tela. O ideário pós-moderno se contrapõe ao 
capitalismo quando o assunto trata-se de ideologia, conforme Duarte (2001, p. 115) 
esclarece: “para os pós-modernos o conceito de ideologia perde totalmente seu 
sentido, pois não há possibilidade de se fazer a crítica aos elementos de falsidade e 
engano presentes na ideologia das classes dominantes”. Em outro momento Duarte 
(2001, p. 75) reitera que o princípio da aceitação da diferença esteja sendo utilizado 
para a legitimação de uma sociedade desigual, exalta-se as diferenças , mas não há 
uma crítica a sociedade dividida em classe e nem tão pouco a superação da mesma.  

Urge a necessidade de se reconhecer a composição do mundo a partir de 
diferentes identidades culturais, que devam ser respeitadas e o reconhecimento que 
há resistência de sujeitos e de outros grupos sociais, em que a cultura encontra-se 
lapidada. Com respeito ao tipo de conhecimento a ser veiculado na escola e o 
entrelaçamento entre saber popular e saber erudito, sentencia Saviani (2008, p. 79): 

 
O que hoje é denominado “saber burguês” é um saber do qual a burguesia 
se apropriou e colocou a serviço de seus interesses. Em suma o que parece 
importante entender é o seguinte: essa dicotomia entre saber erudito como 
saber de dominação e saber popular como saber autêntico próprio da 
libertação é uma dicotomia falsa. Nem o saber erudito é puramente 
burguês, dominante, nem a cultura popular é puramente popular. A cultura 
popular incorpora elementos da ideologia e da cultura dominante que, ao se 
converterem em senso comum, penetram nas massas. 
 

Há de se considerar que uma integração curricular envolve relações de poder 
e lutas historicamente construídas, antagônicas e às vezes inconciliáveis. O 
estabelecimento do que deva ser ensinado ou partilhado na escola, engloba a 
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seleção de critérios e de organização do conhecimento escolar. A quem interessaria 
este arranjo curricular? A resposta só pode ser uma: à burguesia ou ao capital.  

 
3.2.5 Gestão 

 
A introdução de novas diretrizes para gestão pública, pós reforma do Estado 

no Brasil, introduziram novos arranjos a gestão escolar, como a abordada 
intersetorialidade, que emana atuação conjunta de várias políticas públicas com o 
intuito de promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. 

A escola é uma instituição importante na integração com a comunidade, pois 
veicula conhecimentos e no trabalho de convívio democrático é capaz de valorizar 
as diferentes culturas, possibilitando a manifestação de diferentes expressões, 
linguagens e arrefecendo um histórico de exclusão que sempre a permeou. Por 
conseguinte, o convívio democrático depende das intervenções bem planejadas e 
executadas na gestão escolar. Ratifica-se que dentro da atual conjuntura da 
educação no Brasil, os elementos alicerçadores para o convívio democrático são: 
Projeto pedagógico construído coletivamente, implantação do conselho escolar com 
representatividade de todos os segmentos da comunidade escolar, parcerias com 
entidades públicas e privadas, equipe escolar bem preparada com formação 
continuada em serviço. No Programa Mais Educação, a bibliografia basilar Passo a 
Passo (2009, p. 16) destaca o papel do diretor ou gestor escolar: 

 
O diretor da escola, por meio de sua atuação com o Conselho Escolar tem o 
papel de incentivar a participação, o compartilhamento de decisões e de 
informações com professores, funcionários, estudantes e suas famílias. 
Nesse sentido, o trabalho do diretor também tece as relações interpessoais, 
promovendo a participação de todos os segmentos da escola nos processos 
de tomada de decisão, de previsão de estratégias para mediar conflitos e 
solucionar problemas. Cabe ao diretor promover o debate da Educação 
Integral em jornada ampliada nas reuniões pedagógicas, de planejamento, 
de estudo, nos conselhos de classe, nos espaços do Conselho Escolar, nas 
atividades com a comunidade escolar. 

  

É inegável a importância da participação da comunidade na gestão escolar, 
mas sua participação está condicionada ao desprendimento de atividades laborais, 
restando-lhe pouco tempo para o acompanhamento pedagógico e participar dos 
órgãos colegiados. Outro desafio a ser superado diz respeito a pouca escolaridade 
de algumas famílias, há um isolamento destas pessoas por se considerarem 
excluídas da sociedade, pelo fato de terem frequentado por poucos anos, os bancos 
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escolares. Quanto aos docentes, observa-se que visando complementar a renda, 
sujeitam-se a enfrentar jornadas duplas ou triplas de trabalho com intuito de 
complementar a renda financeira. Estes profissionais não participam da proposta 
pedagógica da escola e ficam alheios aos principais acontecimentos da escola. E 
em especial, poucos sabem sobre a operacionalização do Programa Mais Educação 
nas escolas. 

Apesar da inquestionável importância do papel do gestor escolar na 
organização escolar, sua atuação é permeada pela contradição, afirmação reiterada 
por Paro (2009, p. 71): 

 
O que nós temos hoje é um sistema hierárquico que pretensamente coloca 
todo o poder nas mãos do diretor. Não é possível falar das estratégias para 
se transformar o sistema de autoridade no interior da escola, em direção a 
uma efetiva participação de seus diversos setores, sem levar em conta a 
dupla contradição que vive o diretor de escola hoje. Esse diretor, por um 
lado, é considerada a autoridade máxima no interior da escola, e isso 
pretensamente lhe daria grande poder e autonomia; mas, por outro lado, ele 
acaba se constituindo de fato, em virtude de sua condição de responsável 
último pelo cumprimento da Lei e da Ordem na escola, em mero preposto 
do Estado. 
 

Infere-se que o programa fomenta um tipo de gestão que implica o exercício 
da autoridade a serviço de uma construção coletiva e também de produção coletiva. 
Visto que a gestão alarga-se na criação de vínculos de confiança oportunizando a 
participação coletiva, subtende-se que todos os servidores são corresponsáveis 
pelas ações na escola, legitimando um ambiente favorável a aprendizagem. A 
bibliografia do Programa Mais Educação: Texto referência para o debate nacional 
(2009, p. 34): recomenda a prática da gestão democrática como condição para a 
qualidade de ensino: 

 
Prática da gestão democrática, todavia, não se confunde com autonomia 
indiscriminada e à revelia dos sistemas. Trata-se de compartilhar 
responsabilidades e tarefas, conferindo à escola a possibilidade de criar sua 
identidade sem, necessariamente, precisar emoldurar-se ao cartesianismo 
das políticas de cunho global. Ao possibilitar esta forma de organização, o 
sistema pode e deve cobrar contrapartidas sobre os resultados, os quais 
também deverão observar, para o bem comum, critérios de elaboração 
democráticos. 
 

Na citação acima nota-se a presença da palavra sistema, sendo no mínimo 
questionável considerar que no Brasil haja um sistema de ensino e agrava-se a 
questão quando se atribui os adjetivos: articulado e organizado. Da forma, como é 
gerenciado o Programa Mais Educação, sem articulação com os outros níveis de 
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ensino constitui-se num exemplo da não consolidação de um sistema de ensino. 
Além das limitações materiais e a base pedagógica compartimentada, consagra um 
tipo de educação que não atende as necessidades educacionais dos indivíduos. 
Ainda acerca da temática, sistema de ensino, Saviani (2008, p. 111) sintetiza a mais 
recente tentativa de sua criação: 

 
Essa luta foi retomada após a Constituição de 1988, no processo de 
elaboração da nova LDB. Fazia parte do projeto original dessa lei o título 
“Do Sistema Nacional de Educação”, que, no entanto, acabou sendo 
substituído por“ “Da Organização da Educação Nacional”, expressando a 
resistência que a ideia de um sistema nacional de educação provocava no 
grupo conservador, majoritário no parlamento brasileiro. E a nova LDB foi 
promulgada em 20 de dezembro de 1996 sem sinalizar claramente na 
direção da implantação do nosso Sistema Nacional de Educação. 
 

O Brasil protelou a implantação de um Sistema Nacional de Ensino, 
ocasionando um déficit histórico para com a educação. Almejava-se uma LDB que 
arrefecesse parte deste déficit, em contrapartida, o documento surgiu eivado de 
privatismo, sincronizado com as políticas neoliberais. No entanto, houve avanços, 
em especial na formulação dos princípios do ensino, na prática estas proposições só 
se efetivaram nos discursos. Destaca-se o surgimento do princípio da gestão 
democrática do ensino público, adormecido no interior das escolas.  

A gestão participativa é uma experiência nova no Brasil e no ensino público 
foi instituída a partir da Lei nº 9394/96 sob a égide da gestão democrática. Esse 
mecanismo legal estimulou a participação da comunidade na gestão das políticas 
públicas através do controle social dos recursos públicos. É cada vez mais resistente 
a implantação dos conselhos escolares nos estabelecimentos de ensino. Estes 
conselhos promovem um reordenamento na forma gerencial escolar, rompendo o 
distanciamento entre a escola e a comunidade e as práticas políticas clientelistas. 

Essa forma de gestão é um forte aliado contra o autoritarismo, a corrupção e 
o corporativismo. Diante dos vultosos recursos repassados pelo Governo Federal as 
escolas inseridas no Programa Mais Educação, cabe aos conselhos fiscalizarem a 
destinação destas verbas na intenção que minorem os contrastes da desigualdade 
social no país. Também devem ser incentivado a criação dos grêmios estudantis, a 
Associação de Pais e Professores e outros segmentos, conforme as peculiaridades 
da comunidade, são medidas que democratizam a gestão e promovem a inclusão. 

Portanto um projeto de educação integral não pode prescindir do viés 
democrático no contexto escolar e deve refutar as práticas autoritárias. A escola 
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reconhecida como de excelência traz consigo as marcas do sucesso de seus alunos 
e a satisfação de seus demais munícipes, construída através da participação 
popular. 
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4 PESQUISA DE CAMPO 
 

O Programa Mais Educação foi implantado no Estado de Rondônia em 2008, 
com apenas 03 (três) escolas piloto, sendo 02 (duas) lócus da presente 
investigação. Nestas escolas pioneiras são ofertadas atividades no contraturno 
escolar que deveriam totalizar 03 (três) horas de atividades diárias e somadas as 04 
(quatro) horas do turno parcial, totalizariam 07 (sete) horas de tempo efetivo. As 
atividades do contraturno escolar são consideradas a intenção mais aproximada 
para a futura implantação de Educação Integral nas escolas estaduais de Rondônia. 
Muito embora, a literatura acerca da temática registra como experiência 
complementar mais proeminente de Educação Integral, o Município de Ariquemes 
através da Escola Burareiro referendada por Moll (2012, p. 132), reiterando que 
serviu de linhas estruturadoras para a implantação do Programa Mais Educação. 

A implantação do Programa Mais Educação ainda não universalizada, 
contemplou algumas escolas da rede estadual, foram utilizados como critérios de 
seleção: baixo rendimento acadêmico, escolas com acentuados problemas de 
vulnerabilidade social de crianças e adolescentes e por se concentrarem em regiões 
metropolitanas com até 200.000 (duzentos mil) habitantes.  

As escolas estaduais: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Capitão Cláudio Manoel da Costa e Escola Estadual de Ensino Fundamental 21 de 
Abril estão localizadas em Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, região 
localizada na Amazônia Ocidental e distante das grandes metrópoles do país.  

Com o advento do desenvolvimento regional em Rondônia, em especial na 
capital Porto Velho, impulsionado pela construção das Usinas do Madeira: Jirau e 
Santo Antônio, o fluxo migratório tornou-se intenso e a oferta do acesso à escola 
não acompanhou a demanda. As compensações sociais dos Consórcios das Usinas 
não surtiram o efeito esperado. São notórias as peregrinações nos períodos de 
matrículas, em especial, as famílias dos migrantes pleiteando vaga para seus filhos. 

Os problemas sociais oriundos do desenvolvimento regional são pungentes, 
em relação ao campo educacional, a vulnerabilidade social dos alunos é acentuada, 
agravada em virtude das famílias enfrentarem duplas jornadas de trabalho e no caso 
das famílias que trabalham nas usinas, os filhos dos trabalhadores ficam períodos 
longos sem contato com os familiares. Este quadro interfere no rendimento 
acadêmico dos alunos, ocasionando a retenção e a evasão nas escolas estaduais. 
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O Programa Mais Educação em Rondônia conta com 180 escolas 
recadastradas e o Governo de Rondônia providenciou o cadastro de 90 unidades 
para o ano letivo de 2013, prazo que encerrou dia 30 de abril do ano em curso. 

No final de 2012, o Ministério da Educação selecionou as escolas para 
aderirem ao Programa Mais Educação, levando em consideração o rendimento das 
unidades escolares no IDEB, escolas que ficaram abaixo de 3,5 pontos no primeiro 
segmento do ensino fundamental e 3,9 pontos para os anos finais do segundo 
segmento do ensino fundamental. Outro critério utilizado recentemente no programa 
trata-se da inserção de estudantes que as famílias recebem renda do Bolsa Família, 
além do fato destas escolas se concentrarem em regiões de vulnerabilidade social. 

Após uma visita a equipe técnica do Comitê Local do Programa Mais 
Educação, da Secretaria de Estado de Educação de Rondônia, foi concedida a 
autorização para desenvolver a presente pesquisa, iniciada dia 23 de abril de 2012 e 
conclusa em 10 de outubro de 2012. 

Na parte de observação, a inserção com sutileza do pesquisador no contexto 
escolar, sem interromper as rotinas contribuiu para a aproximação entre os 
servidores e o pesquisador. Enquanto paulatinamente, conhecia-se a estrutura, a 
organização e o funcionamento do Programa Mais Educação, utilizando uma agenda 
de visita e um roteiro para registro das observações. 

Quanto à aplicação do instrumento de coleta de dados: questionário (em 
anexo, a pesquisa), alguns docentes e monitores solicitaram um tempo específico 
para respondê-lo, o que foi acatado pelo pesquisador. Registra-se a demora na 
devolutiva do questionário. 

Os alunos preencheram em sala de aula os instrumentais e os demais 
sujeitos da pesquisa entregaram os questionários aproximadamente no período de 
07(sete) dias, assim elencados: coordenador do Programa Mais Educação das 
escolas, supervisores escolares, representantes da Associação de Pais e 
Professores. O responsável pelo comitê gestor local (SEDUC/RO) por fazer parte de 
outra estrutura organizacional, concedeu uma entrevista em seu local de trabalho. 
Apesar de todas as limitações que permeiam a entrevista, optou-se por esta técnica 
de coleta de dados, por melhor apreender os diferentes aspectos que circundam o 
Programa Mais Educação. O tipo de entrevista utilizada foi a semiestruturada  

 A coleta de dados considerou cinco eixos temáticos para a análise após a 
investigação: tempo, espaço, estrutura pedagógica, currículo e gestão. Alguns dados 
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foram analisados utilizando o tratamento estatístico, os demais através da 
comparação e análise entre os questionários, em contraponto a referência dos 
documentos basilares do programa em discussão. A totalização do universo das 
escolas pesquisadas encontra-se detalhado no quadro abaixo: 

 
Quadro 1 - Sujeitos da Pesquisa 

Sujeitos Secretaria de Estado 
da Educação de 

Rondônia 

Escola Cláudio 
M. da Costa 

Escola 21 
de Abril 

Quantidade 

11comitê gestor local 01 - - 01 

gestor escolar - 02 02 04 

Coordenador do Programa 
Mais Educação 

 
- 

01 01 02 

Professores - 04 04 08 

Supervisor Pedagógico - 01 01 02 

Professores - 04 04 08 

Representantes-App - 03 03 06 

Alunos - 10 10 20 

Total 01 25 25 50 
Fonte: Soares, 2012. 
 

O universo da pesquisa totalizou 51 participantes, considera-se esta 
amostragem representativa, diante da impossibilidade de abranger toda a 
população. Foram contemplados todos os segmentos da comunidade escolar, numa 
faixa etária que variou de 12 a 60 anos. 

Quanto à análise e interpretação dos dados dos questionários e entrevista, 
foram organizadas, agrupadas de acordo com eixos temáticos elencados. 
Classificando-se as de maiores incidências de respostas representadas através de 
gráficos, tabelas e quadros, em contraponto as pesquisas bibliográficas e 
documentais serviram de estofo teórico para ratificar ou refutar os dados. Deste 
confronto de informações, obteve-se as generalizações acerca das temáticas que 
serviram para desvelar os aspectos essenciais do “real”, suas conexões e interfaces. 

                                                           
11 O representante do comitê gestor local não entrou no cômputo dos sujeitos da pesquisa, tendo 

suas informações utilizadas sem tratamento estatístico. 
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Considerou-se que os eixos temáticos são interdependentes e a divisão teve 
cunho didático, através do movimento dialético procurou-se a compreensão da 
essência do fenômeno, do real, na busca pela análise da ação educativa do 
Programa Mais Educação numa sociedade de classes.  
 
4.1 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE PORTO 

VELHO - RO 
 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Capitão Cláudio Manoel 
da Costa está situada à Rua João Elias de Souza, nº 301, Bairro Cidade do Lobo, 
em Porto Velho - Rondônia. Construída no ano de 1999, durante o Governo de 
Jerônimo Santana e na Gestão administrativa do Secretário de Estado da Educação 
José de Albuquerque Cavalcante, com decreto de criação nº 4128 de 05/04/1989, 
publicado no Diário Oficial de 12/04/89.  

 
Ilustração 1 - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Capitão Cláudio 
Manoel da Costa 

.  
Fonte: Soares, 2012. 
  

Localizada na zona periférica do município de Porto Velho distante cerca de 
10 quilômetros do centro da cidade tem uma história marcada por muitas 
dificuldades, em especial, na década de 1990. Nesta época, o bairro Cidade do Lobo 
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estava em formação e era desprovido de serviços básicos: hospitais, postos de 
saúde. A energia elétrica não chegava a todas as casas, havia constante falta do 
abastecimento de água, falta de áreas de lazer. Estes entraves contribuíram para 
proliferar a violência no entorno da escola e aumentar o contingente de alunos fora 
do ambiente escolar. 

Com o início da urbanização e a limitada infraestrutura física, muitas pessoas 
migraram para o bairro. A escola iniciou com 05 (cinco) salas de aula e no início de 
2001, contava com 18 salas de aula. Atualmente a escola funciona em três turnos: 
matutino, vespertino e noturno e oferece os níveis: fundamental (1º e 2º segmento), 
ensino médio regular e a educação de jovens e adultos, totalizando 2000 (dois mil) 
alunos. Em 2012 foi implantado o Projeto Guaporé: Ensino Médio Inovador, com o 
objetivo de reorganizar o currículo escolar na perspectiva interdisciplinar. 

Devido ao crescimento demográfico e o consequente aumento das taxas de 
matrículas, o prédio escolar passou por diferentes reformas. No entanto, com o 
advento do Programa Mais Educação e a consequente ampliação da jornada 
escolar, as instalações físicas já não mais comportavam a demanda exigida pelo 
programa. Diante do entrave encontrado, a direção escolar buscou a utilização de 
outros espaços na comunidade, tal qual defende a proposição do Programa Mais 
Educação.  

A comunidade é bem heterogênea, as famílias são formadas na média de 04 
(quatro) a 10 (dez) pessoas. O bairro é composto por comerciantes, garimpeiros, 
funcionários públicos, pedreiros, carpinteiros, com escolaridade média relativa ao 1º 
segmento do ensino fundamental. A renda familiar varia de 1 (um) a 3 (três) salários 
mínimos.  

Apesar de algumas melhorias na infraestrutura do bairro Cidade do Lobo 
perduram acentuados problemas sociais e estruturais: escassas opções de lazer, 
inexistência de saneamento básico, ausência dos órgãos de segurança e incidência 
de furtos e roubos, além de superlotação das escolas. Fatores que se associam a 
violência doméstica, a prostituição e o tráfico de drogas, com intensa repercussão no 
meio escolar.  

A Escola Estadual de Ensino Fundamental 21 de abril está localizada na 
Avenida Rafael Vaz e Silva com a Avenida: Joaquim Araújo Lima-Bairro da 
Liberdade. Foi criada pelo decreto Lei nº 411, de 29 de janeiro de 1969. 
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Ilustração 2 - Escola Estadual de Ensino Fundamental 21 de abril 

 
 Fonte: Soares, 2012 
 
 Localizada numa região central do município de Porto Velho distante 

aproximadamente 02 (dois) quilômetros do centro comercial, na zona norte da 
cidade. O local é de fácil acesso e possui vias urbanizadas que facilitam o tráfego do 
transporte coletivo. 

 No início de funcionamento a escola era de madeira funcionando somente 
com 02 (duas) salas de aula, em dois turnos. Teve como primeira diretora a 
professora Marlene Arcanjo.  

Em 1977 foi construído o prédio escolar com 17 salas de aula e passou a 
denominar-se Escola Territorial de 1º Grau 21 de abril. O nome 21 de Abril foi uma 
homenagem a José Joaquim da Silva Xavier, o “Tiradentes”. 

No entorno da escola, vive uma classe abastada economicamente, composta 
por funcionários públicos, comerciantes, profissionais liberais, militares, bancários. E 
os moradores tradicionais que habitam o bairro desde sua criação: pedreiros, 
carpinteiros, pintores, empregadas domésticas. 

O bairro da liberdade, onde está localizada a escola conta com a 
infraestrutura de água, esgotos e energia elétrica, parte significativa do bairro é 
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composta por empreendimentos comerciais, hospitais, agência bancária, grandes 
supermercados e emissoras de rádio e televisão. Não há grandes incidências de 
violência e as vias adjacentes à escola servem de ligação para os bairros periféricos. 

A escola atende alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e EJA (5º ao 
9º ano), no período noturno, inclusive parte destes alunos tem de necessidades 
especiais, totalizando 754 alunos.  

O projeto de inclusão teve início em 1996, foram criadas duas salas especiais 
para alunos surdos. Em 1998, os alunos com necessidades especiais foram 
inseridos nas salas de aula dos demais alunos. Registra-se como entrave para 
desenvolver esta ação a falta de intérpretes. 

Desde a sua criação, a escola tem um histórico de muita rotatividade na 
gestão escolar, estas alternâncias impossibilitaram a criação de uma identidade 
própria da escola. Apesar da ótima localização, a escola não sedimentou sua 
posição de referência em ensino, no entanto, outras instituições bem mais recentes 
já são reconhecidas pela prestação destes serviços. Acerca desta rotatividade atesta 
a servidora da biblioteca A.C. S da Escola 21 de Abril, abaixo relata: 

 
Nossa escola tem uma localização privilegiada, mas a troca constante de 
gestores atrapalha o andamento dos trabalhos, dos projetos. Quando um 
projeto está sendo desenvolvido, outro gestor chega e não apóia aquele 
projeto, há uma falta de continuidade das ações. 

 
Recentemente a escola recebeu algumas melhorias na estrutura física e uma 

antiga reivindicação da comunidade escolar foi atendida: a climatização das salas de 
aula. No entanto, com o advento do Programa Mais Educação, os espaços físicos 
não são suficientes para desenvolver as atividades do contraturno escolar. A escola, 
diferente de outras escolas da rede estadual, tem espaço físico para ampliar seu 
prédio escolar. 
 
4.1.1 O Programa Mais Educação nas Escolas: Capitão Cláudio Manoel da 

Costa e 21 de Abril 
 

O Programa Mais Educação na Escola Capitão Cláudio Manoel da Costa é 
pioneiro na capital Porto Velho, sendo implantado nessa unidade escolar no dia 16 
de outubro de 2008. Os macrocampos elencados para serem desenvolvidos durante 
as atividades do programa são: 1ª fase: Macrocampos: acompanhamento 
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pedagógico de ciências, teatro, futsal, rádio escolar, tênis, informática. 2ª fase: 
acompanhamento pedagógico: letramento e matemática, rádio escolar, hip hop, 
esporte e lazer: judô. 

 O advento do Programa Mais Educação na Escola Cláudio Manoel da Costa, 
impactou na rotina escolar. Há um consenso da comunidade escolar em considerar 
de extrema importância a implantação do programa, em virtude das contribuições 
sociais que propiciou. No entanto, a estrutura física da escola não estava preparada 
para suportar as demandas que surgiram. Afirmação corroborada pelo vice-diretor 
da escola J.L da Silva: 

 
O Programa Mais Educação, através dos projetos que são desenvolvidos, 
está sendo de um cunho social de altíssima importância, pois os alunos que 
não têm nada o que fazerem nos seus horários contrários de aula vem à 
escola para aprender novos conteúdos, praticar esportes e assim estar 
envolvidos para o seu crescimento pessoal. No momento temos alguns 
obstáculos como poder acomodar todos os alunos, contudo não poupamos 
esforços para se adequar a realidade. 

 
As palavras do vice-diretor escolar coadunam-se com o preâmbulo da 

Portaria Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007, que cita a Lei Nº 8.069/90 
evidenciando a proteção integral, uma forma de tentar assegurar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social das crianças e adolescentes vulneráveis 
socialmente. Depreende-se uma tendência assistencialista cada vez mais presente 
nas escolas públicas, mas há um contraponto no discurso, ao afirmar que para esta 
permanência a escola carece dos espaços físicos. Ressalta-se o fato que o gestor 
usa a expressão “novos conteúdos”, quais serão? Pois subentende-se que 
conteúdos e as atividades do contraturno deveriam ser complementares aos 
currículos prescritos pela Secretaria de Estado da Educação de Rondônia, 
operacionalizado no tempo parcial. E por fim, o mais assustador, materializa-se o 
receituário das agências multilaterais, pregando a eficiência do sistema escolar com 
a racionalização dos recursos. A ideia do gestor de ajustar-se a precarização dos 
espaços e da organização escolar que assola a escola coloca-o como responsável 
pelo sucesso ou fracasso da mesma. O Estado robusto, minimalista, agradece as 
iniciativas e as improvisações.  

A escola conta com o Projeto Amigos da Escola, constata-se tendência de 
divisão de responsabilidades, conforme assegura Saviani (1997, p. 200): 
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Com efeito, em todas as iniciativas de política educacional, apesar de seu 
caráter localizado e da aparência de autonomia e desarticulação entre elas, 
encontramos um ponto comum que atravessa todas elas: o empenho em 
reduzir custos, encargos e investimentos públicos buscando senão transferi-
los, ao menos dividi-los(parceria é a palavra da moda) com a iniciativa 
privada e as organizações não-governamentais.  

 
A nova ofensiva do Estado atrela a participação no Programa Mais Educação 

ao recebimento do Programa Bolsa Família, numa forçosa tentativa de 
arrebatamento e permanência dos alunos no programa, situação que se prolifera 
devido às inúmeras famílias que sobrevivem em meio a condições subhumanas. O 
crescimento desta artimanha política é retratado no gráfico abaixo: 

 
Gráfico 1 - Alunos contemplados com o Programa Bolsa Família, participantes do 
Programa Mais Educação 

 Fonte: SIMEC/MEC, adesões realizadas até maio/2012. 
 
As atividades do Programa Mais Educação na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental 21 de Abril iniciaram em 2008, sendo também pioneira na implantação 
do citado programa no Estado de Rondônia. Os macrocampos trabalhados no 
Programa são: Taekwondo, Futsal, Rádio Escolar, Jornal Escolar, Fanfarra Musical e 
acompanhamento pedagógico: matemática.  

O Programa Mais Educação, segundo relato de alguns servidores da escola, 
foi recebido com apreensão e receio, em virtude que se configurava como uma nova 
forma de organização da escola. A utilização do espaço físico no contraturno 
impactou em face da possibilidade no aumento da carga de trabalho para os 
funcionários da instituição. Esta preocupação perdura, em especial, no caso das 
merendeiras escolares que preparam as refeições, extrapolando sua carga horária 
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de trabalho. Quanto à receptividade da proposta do Programa Mais Educação, a 
gestora C.Z.B. C pontuou: 

 
A maior resistência a implantação do Programa Mais Educação, foram os 
docentes, que questionaram mais uma vez, a forma como os programas e 
projetos chegam a escola. Argumentaram que eles não são convocados 
nem mesmo para compreenderem a operacionalização dos mesmos. 

 
Para além da imposição do Programa Mais Educação nas escolas, a dupla 

jornada dos professores, que será abordada adiante, torna-se um dos impeditivos da 
construção de um projeto coletivo no interior da escola. Nesse sentido, como 
poderiam participar do Conselho Escolar, órgão máximo de deliberação coletiva 
constituída por representantes dos diferentes segmentos que integram a 
comunidade escolar, tal qual está deliberado no decreto nº 15886, de 29 de abril de 
2011? 

Detectou-se que na escola o Conselho Escolar não está implantado e a antiga 
APP (Associação de Pais e Professores) ainda exerce a função de órgão consultivo 
e deliberativo, mas que não dá publicidade de suas ações. Reitera-se que estas 
informações são datadas de 10 de outubro de 2012, fase de conclusão da pesquisa. 
Advoga-se pela gestão democrática nas escolas públicas, mas os segmentos 
escolares ainda não participam das ações efetivas destas instituições. 

Apesar da escola não ter muitos problemas relativos à quadra de esportes no 
desenvolvimento das atividades esportivas, falta espaço para as atividades 
relacionadas ao acompanhamento pedagógico. As aulas do macrocampo: 
acompanhamento pedagógico, às vezes, são realizadas na biblioteca. A descrição 
dos espaços físicos e suas limitações serão abordadas mais adiante. 

Enfim, o Programa Mais Educação não conseguiu até o momento contagiar a 
comunidade escolar com sua proposição de Educação Integral, constata-se a falta 
de reflexão acerca da proposta com a comunidade escolar e local. Este movimento 
poderia iniciar com os questionamentos: o que se pretende com a ampliação da 
jornada escolar? Quais os limites e possibilidades de sua efetividade? 

 
4.1.1.1 Tempo 
 

 A extensão da carga horária impacta toda a organização escolar, o eixo 
temático tempo remete a uma pluralidade de significados e interfaces. Os 



122 
 

desdobramentos da temática podem ser resumidos na correlação entre o tempo 
cronológico e o tempo pedagógico. 

As opiniões são consensuais quando se fala da importância do tempo para 
aprendizagem, mas divergem sobre o que fazer neste tempo adicional. A ampliação 
da jornada escolar evoca discussões bem mais amplas sobre o tempo integral ou 
documentos basilares do Programa Mais Educação. O tempo integral estaria escola 
de educação integral, haja vista, a latente indefinição destas proposições nos 
somente relacionado à extensão da jornada escolar ou se coaduna com a 
proposição de formação integral? 

O decreto nº 7083 de 27 de janeiro de 2010, prevê que a educação básica em 
tempo integral deva ter jornada igual ou superior a sete horas diárias 
compreendendo o período que o aluno permanece na escola ou participando de 
atividades escolares, em outros espaços educacionais. Quais os desafios 
encontrados na gestão escolar para o cumprimento das horas adicionais? Algumas 
respostas estão imbricadas com o eixo temático espaço, serão abordadas adiante.  

No entanto, a contradição sobre o tempo integral inicia com o artigo 34 da 
LDB, prevendo que a jornada será ampliada progressivamente. Esta indefinição 
transparece a resistência em transformar o Programa Mais Educação em política 
pública. O programa seria um piloto a espera de novos tripulantes bem 
intencionados a melhorar a qualidade da educação no Brasil. Assim sendo, cabe 
uma pergunta: a ampliação progressiva da jornada escolar poderá efetivar a 
proteção integral de crianças e adolescentes em uma sociedade marcada pelos 
antagonismos de classe? 

Além das limitações apontadas, cabe observar que nas escolas pesquisadas, 
o tempo cronológico citado nos parágrafos anteriores não é cumprido, tão pouco, o 
tempo pedagógico. Há um mascaramento, uma subtração das horas destinadas 
para as atividades do contraturno escolar. Afirmação que pode ser ratificada através 
da análise dos horários de atividades do contraturno escolar, das instituições abaixo: 
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Quadro 2 - Horários de atividades - Programa Mais Educação 
 
 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CLÁUDIO MANOEL DA COSTA 

 

DIA TEMPO HORÁRIO 6º F/G/H 7º A/B 8ºA/B 
SEGUNDA-FEIRA 

 1º 14:00 -15:00 FUTEBOL FUTEBOL FUTEBOL 
  2º 15:00 - 16:00 FUTEBOL FUTEBOL FUTEBOL 

 
3º 16:00 - 17:00 FUTEBOL FUTEBOL FUTEBOL 

       TERÇA-FEIRA 1º 14:00 -15:00 FUTSAL FUTSAL FUTSAL 

 
2º 15:00 - 16:00 FUTSAL FUTSAL FUTSAL 

  3º 16:00 - 17:00 FUTSAL FUTSAL FUTSAL 

      QUINTA-FEIRA 1º 14:00 -15:00 RÁDIO ESCOLAR INFORMÁTICA JUDÔ 

  2º 15:00 - 16:00 INFORMÁTICA 
RÁDIO 

ESCOLAR LETRAMENTO 

 
3º 16:00 - 17:00 

  
INFORMÁTICA 

      
SEXTA-FEIRA 1º 14:00 -15:00 LETRAMENTO JUDÔ 

RÁDIO 
ESCOLAR 

 
2º 15:00 - 16:00 JUDÔ LETRAMENTO  horas 

 
3º 16:00 - 17:00 

   Fonte: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cláudio Manoel da Costa. 
 

Observa-se pelo quadro de horário da Escola Capitão Cláudio Manoel da 
Costa que não há atividades previstas para a quarta-feira. O macrocampo esporte e 
lazer é oferecido na segunda-feira para 03 (três) anos (6º, 7º, 8º anos), em um 
mesmo espaço físico totalizando 03 (três) horas, sendo coordenado pelo mesmo 
monitor. Levando em consideração que esta atividade só é desenvolvida neste dia 
da semana, os alunos inscritos neste macrocampo terão somente 03 (três) horas 
desta atividade na semana. Destoando do decreto nº 7083/2010, que prevê a 
realização de 07 (sete) horas de atividades diárias na escola. Vale salientar, que os 
alunos não participam de todos os macrocampos. 

Constata-se a junção de turmas heterogêneas entre alunos e alunas, de faixa 
etária diferenciada, as atividades do contraturno na sua maioria são do macrocampo 
esporte e lazer, com grande aceitação por parte do alunado. No entanto, nem 
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mesmo as atividades em que os alunos se identificam perfazem 07 (sete) horas 
diárias. Há um revezamento entre as modalidades esportivas e no macrocampo 
acompanhamento pedagógico, um ínfimo número de alunos. A figura abaixo mostra 
a heterogeneidade e a junção de alunos: 

 
Ilustração 3 - Turmas heterogêneas do Programa Mais Educação 

 
Fonte: Soares, 2012 

 
O monitor ministra as atividades simultaneamente para várias turmas, 

realizando num dia o trabalho que seria executado em uma semana. Os alunos, na 
sua maioria, não ficam ininterruptamente na escola, retornam as suas casas e duas 
horas depois iniciam as atividades do contraturno. 

Há uma subutilização do tempo nas escolas e uma velada fragmentação entre 
turno e contraturno, resultando num paralelismo que ao invés de acrescentar, coopta 
o tempo de aprendizagem dos alunos, pelo fato das atividades desenvolvidas não 
terem objetivos claros, chegando a serem destituídas de significado. 

A falta de parâmetros na execução das atividades conduz as ações vazias e 
sem impacto na formação dos alunos, não se prioriza parte do tempo adicional para 
os monitores planejarem suas atividades. Segundo o relato da coordenadora do 
programa em discussão, no instrumental avaliativo (em anexo), os monitores 
seguem as orientações pedagógicas prescritas pelo MEC, para cada macrocampo.  
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 As escolas no contraturno tornaram-se locais de lazer e entretenimento para alguns 
alunos, haja vista, que a evasão já é um problema que o programa enfrenta. 

 
Quadro 3 - Horários de Atividades - Programa Mais Educação, escola 21 de Abril 

 
 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL 
 

 
DIA TEMPO HORAS 4º/5º 6º/7º 7º/8º 

 
TERÇA 1º 13:45 às 14:45 FUTSAL JORNAL JORNAL 

 
  2º 14:45 às 15:55 JORNAL FUTSAL FUTSAL 

 
INTERVALO   16:00 às 16:15       

 
  3º 16:15 às 17:45 BANDA BANDA BANDA 

       

 
QUARTA 1º 13:30 às 14:30 S.TEMPO MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

 
  2º 14:30 às 15:30 MATEMÁTICA S.TEMPO S.TEMPO 

 
INTERVALO   15:30 às 15:45       

 
  3º 15:45 às 16:45 BANDA BANDA BANDA 

       

 
QUINTA 1º 13:30 às 14:30 TAEKWONDO RÁDIO TAEKWONDO 

 
  2º 13:30 às 14:30 RÁDIO TAEKWONDO RÁDIO 

 
INTERVALO   15:30 às 15:45       

 
  3º 15:45 às 16:45 TAEKWONDO TAEKWONDO TAEKWONDO 

 

Fonte: Escola Estadual De Ensino Fundamental 21 De Abril. 

 
Na Escola Estadual de Ensino Fundamental 21 de Abril, o tempo escolar das 

atividades do contraturno, também não é cumprido, conforme atesta o quadro de 
horário, os alunos do 6º, 7º e 8º anos que participam dos macrocampos esporte e 
lazer: futsal tem 01 (uma) hora de atividade na segunda-feira, excetuando-se a 
banda (fanfarra escolar), tae-kwon-do do e rádio escolar que tem 02 (duas) horas a 
mais na semana, num quantitativo de horas que deveria ser de 15 horas.  

Apesar da Coordenadora do Programa Mais Educação afirmar que os alunos 
participam de todos os macrocampos, observou-se um número exíguo de alunos 
frequentando o macrocampo acompanhamento pedagógico: matemática. Por outro 
lado, os macrocampos relacionados a esporte e lazer, os espaços onde se 
desenvolvem estas atividades estavam superlotados. 

As atividades desenvolvidas são mescladas agrupando-se turmas 
heterogêneas e de faixa etária diferenciada. Os monitores atendem 
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simultaneamente várias turmas e devido essa junção cumpre de maneira célere sua 
carga horária semanal, no máximo em 02 dias. 

No intervalo entre os turnos, os alunos retornam para suas casas, não há um 
trabalho ininterrupto, conforme horário de aulas já expostos. Alguns destes alunos 
moram distantes da escola e não participam do programa, já que suas famílias não 
têm como arcar com as despesas com o transporte. Contrariando a declaração de 
M.R.O - Coordenadora do Programa Mais Educação, sobre a ampla participação 
dos alunos no programa, o depoimento do aluno F.G. T do 7º ano, esclarece: “Eu só 

venho na segunda-feira, no dia do futsal, porque volto com um colega do 8º ano , de 
bicicleta, moro lá no bairro 04 de janeiro”. Faz-se necessário ajustar alguns 
mecanismos para propiciar a permanência do aluno no interior das escolas. A 
inserção dos alunos do Programa Mais Educação no PNATE (Programa Nacional de 
Transporte Escolar) seria um paliativo até que houvesse uma adaptação por 
completo desta nova organização escolar, haja vista, que prevalece a interrupção 
entre os turnos escolares. 

Com o intuito de saber qual a dimensão do fator tempo nas escolas 
pesquisadas, no questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa, foi efetuada a 
seguinte pergunta: Mais tempo na escola possibilita aos alunos, uma quantidade 
maior de oportunidades de aprendizagem? O gráfico abaixo ratifica a empatia da 
comunidade escolar para com a ampliação da jornada escolar: 
 
Gráfico 2 - importância do tempo escolar para a efetivação da aprendizagem 

 
   Fonte: Soares, 2012. 
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Apesar de 84% dos membros da comunidade escolar considerarem 
possibilidades de melhoria da aprendizagem a partir do tempo adicional na escola, 
20% desta maioria, declararam serem favoráveis, mas com a ressalva que esta 
ampliação deva ser planejada, estruturada, com atividades que não utilizem as 
mesmas práticas educativas do tempo parcial. 

Em oposição à maioria, 10% dos respondentes, consideraram que o aumento 
da jornada não é determinante para que aconteça a aprendizagem e 6% não 
opinaram. O consenso sobre o tempo e a aprendizagem remete a ideia que a 
ampliação da jornada escolar só tem sentido se for acompanhada da extensão 
qualitativa, visando à ampliação de oportunidades de aprendizagens. 

O que se observa nas duas escolas pesquisadas é uma confusão quanto ao 
significado da ampliação do tempo escolar, transparece que qualquer ampliação do 
tempo educativo possa ser consagrado como educação integral. Apesar das 
considerações da parte pedagógica encontrarem-se descritas posteriormente, cabe 
fazer uma inserção e declarar que este tempo é essencialmente pedagógico.  

As escolas não foram preparadas para operacionalizar o tempo pedagógico 
adicional, ou seja, as atividades do contraturno escolar. Não utilizaram estratégias 
diferenciadas de ensino para transmissão do conhecimento sistematizado. Além 
disso, percebe-se que não houve uma pactuação com a comunidade escolar. 

Os docentes ignoram a forma fragmentada como é operacionalizado o 
programa, questionam a desintegração curricular e a contratação de monitores para 
atuarem nas atividades educativas. Ainda perdura, o desconhecimento das pessoas 
do entorno da escola em relação ao programa e a inexistência do acompanhamento 
do controle social dos recursos recebidos. 

O tempo adicional deveria servir para a garantia de aprendizagem dos alunos. 
Muito embora, dependa de outros mecanismos coadunados com os documentos já 
existentes, tais como: projeto pedagógico definido, currículo articulado e organizado, 
infraestrutura adequada, fortalecimento da relação escola e comunidade, formação 
continuada para os docentes e monitores. E posteriormente deve haver um 
monitoramento e avaliação das ações. 

Mais tempo na escola pode promover mais oportunidades de aprendizagem, 
desde que haja um redimensionamento do programa, adequá-lo a realidade local. 
As experiências bem sucedidas de tempo integral ou de educação integral são 
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antecessoras ao Programa Mais Educação, sendo frutos de ampla reflexão sobre os 
conceitos de educação, de homem e de sociedade.  

Dentre as pessoas da comunidade escolar eleva-se a importância da escola 
de tempo integral ou de educação integral, em especial, das famílias que enfrentam 
extenuantes jornadas de trabalho. No entanto, o cerne da jornada escolar ampliada 
converge para o aproveitamento do tempo adicional, a reorganização de todo 
trabalho pedagógico e administrativo da escola. Não menos importante, a estrutura 
física escolar precisa ser adequada. 

O discurso oficial acaba incutindo que ação educativa mais premente seja a 
ampliação da jornada escolar. Todavia, nas escolas, observa-se que não é questão 
do aumento da carga horária, mas trata-se de avaliar as novas proposições, refletir 
sobre as intencionalidades, desvelar quais as correlações com as classes detentoras 
do capital. Esta nova configuração impacta toda a escola, força a incorporação de 
novas funções ao ambiente escolar e mascara os objetivos reais do programa. Em 
determinada hora, o discurso aponta para a proteção de crianças e adolescentes, 
em outro momento preocupa-se com índices de rendimento acadêmico dos alunos, 
afinal o que esperar do desconhecido? 

A pesquisa de campo nas escolas revelou que o processo de implantação do 
Programa Mais Educação aconteceu de forma verticalizada, não teve a participação 
da comunidade, as tomadas de decisões quanto à estrutura, organização e 
funcionamento veio do staff pedagógico das escolas e de algumas orientações da 
Secretaria de Estado da Educação.  

 A comunidade local do entorno das escolas depositaram confiança no 
Programa Mais Educação, não como uma expectativa de melhoria da qualidade de 
ensino, mas enfatizaram o cunho social do projeto. A possibilidade de uma 
permanência maior de crianças e adolescentes na escola tem um viés 
assistencialista. Depreende-se que a classe trabalhadora almeja uma escola 
protecionista aos filhos, não uma escola descaracterizada, aligeirada, que 
secundarize a transmissão do conhecimento sistematizado, mas uma instituição 
advogando pela universalização do conhecimento, pela criticidade, conduzindo a 
transformação da sociedade. 
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4.1.1.2 Espaço 
 

O eixo temático espaço é abordado no Programa Mais Educação sob um 
novo olhar, em que a ampliação dimensional da escola recebe o nome de território 
educativo. Há uma intenção em legitimar a ideia que existam outros ambientes na 
comunidade que possam transformar-se em espaços educativos e desta forma 
arrefecer a falta de infraestrutura das escolas ou a precarização dos espaços 
existentes. 

Diferentemente de outras manifestações ao longo da história sobre escola de 
tempo integral ou de educação integral, a questão arquitetônica das escolas no 
Programa Mais Educação é relegada a segundo plano, sendo gestada através de 
improvisos.  

A Escola Escola Cláudio Manoel da Costa, devido ao acelerado povoamento 
do bairro Cidade do Lobo e a oferta de vários níveis de ensino, encontra-se 
superlotada, absorvendo alunos oriundos dos bairros Cidade Nova, Caladinho e 
Belvedere, conforme informações do Projeto Pedagógico em anexo. Resultando na 
edificação de salas de aula e outros ambientes em toda a sua extensão. Com o 
advento do Programa Mais Educação agravou-se a questão do espaço físico, haja 
vista, que a escola não tem como ampliar a estrutura física, conforme figura abaixo: 

 
Ilustração 4 - limites da escola Cláudio Manoel da Costa 

 
  Fonte: Soares, 2012. 
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A figura acima demonstra à inviabilidade de ampliação horizontal do prédio 
escolar, restando a Gestão Escolar, a alternativa da ampliação vertical da edificação. 
Este entrave tem resultado em transtornos, em virtude da utilização de outros 
espaços comunitários para o desenvolvimento das atividades do contraturno escolar. 
São comuns problemas relacionados ao acompanhamento e o deslocamento destes 
alunos aos ambientes precarizados e suscetíveis a acidentes, além de expor alunos 
a situações de todo tipo de assédio. 

Diante das adversidades a escola com recursos próprios construiu um anexo 
à quadra, não extinguiu o problema, mas minorou parte dele. A citada edificação 
encontra-se na figura abaixo. 
 
Ilustração 5 - sala de esportes anexo à quadra 

 
Fonte: Soares, 2012. 

 
Na figura acima são desenvolvidas as atividades ligadas às artes marciais, é 

um local baixo, com pouca ventilação. Os alunos sofrem devido às fortes 
temperaturas que assolam a cidade de Porto Velho.  

A quadra de esportes é outro local que carece de reparos e algumas 
adequações para as práticas desportivas. Não há grade de proteção entre as 
arquibancadas e a demarcação das linhas da quadra inexiste. Este espaço é 
dividido com os professores de Educação Física do tempo parcial, chegando a 
ocorrer uma escala para a utilização da mesma. 
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Os alunos e alunas praticam a modalidade de futsal sem nenhum tênis, 
causando algumas vezes lesões, não há coletes em número suficiente para a 
divisão das equipes e falta material de primeiros socorros. A figura abaixo comprova 
o descaso com o material esportivo básico: 
 
Ilustração 6 - Alunos praticando esporte sem o material esportivo necessário 

 
  Fonte: Soares, 2012 
 

Os recursos provenientes do Programa Mais Educação são repassados em 
tempo hábil, portanto, não se justifica a forma improvisada de desenvolver as 
atividades desportivas. 

Na Escola Estadual 21 de abril, o espaço também é em parte precarizado, a 
quadra de esporte, não tem uma proteção adequada para a prática dos esportes; 
sendo contornada por uma pequena mureta de concreto, expondo os alunos a riscos 
de acidentes, conforme figura abaixo: 
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Ilustração 7 - Quadra de esportes da Escola Estadual 21 de abril 

 
Fonte: Soares, 2012. 
 
Ao fundo da quadra foi construído um anexo com recursos do MEC/FNDE, 

funcionando quase simultaneamente sala de aula, tatame e depósito dos 
instrumentos da fanfarra musical conforme as figuras abaixo: 
  
Ilustração 8 - Sala de aula 

 
Fonte: Soares, 2012. 
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Ilustração 9 - tatame e sala de aula II. 

 
Fonte: Soares, 2012. 

 
 
Ilustração 10 - sala de aula e depósito da fanfarra 

 
Fonte: Soares, 2012 
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Ilustração 11 - Anexo da quadra da Escola 21 de abril 

 
Fonte: Soares, 2012. 

 
 

Apesar da escola possuir uma imensa área não construída, perdura situações 
de improvisos, às vezes, vexatória no compartilhamento dos espaços escolares. 
Outro agravante e exemplo de precarização dos espaços físicos é a biblioteca, local 
compartilhado com as atividades do macrocampo acompanhamento pedagógico. 

Em se tratando de ambientes pedagógicos, as ampliações dos prédios 
escolares não acompanharam a expansão escolar. Problema atenuado através das 
adaptações, no entanto, as poucas construções edificadas, não atendem a 
demanda. O descaso para com estas edificações nota-se através da má localização 
na área escolar, na escola 21 de abril, o posicionamento da quadra no terreno 
ocasiona no turno vespertino, o reflexo do sol no interior da quadra. 

O censo de 2012 traça um panorama sobre os ambientes pedagógicos 
existente nas escolas, vale salientar que a região norte, concentra dentre todas as 
regiões brasileiras, as menores taxas das citadas edificações. Esta precarização dos 
espaços físicos pode ser um entrave ao trabalho educativo do Programa Mais 
Educação, conforme distribuição na tabela abaixo: 
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Tabela 1 - Censo de 2012 sobre a estrutura física das escolas 

 
 

Conforme o censo 2012 ratifica, a Região Norte é uma das mais afetadas 
quando se trata da falta de ambientes escolares relacionados à aprendizagem. 
Observa-se uma escassez destes espaços escolares, agravados posteriormente 
pela implantação do Programa Mais Educação. Tendo conhecimento da 
precarização destes espaços existentes na escola, promove-se através do programa 
em tela, uma supervalorização de outros ambientes extraescolares, suprir a falta de 
espaço, buscando-o em ambientes da comunidade.  

Diante do exposto, desaba uma concepção de educação integral contida nos 
documentos balizadores, do Programa Mais Educação: a proteção integral. Como 
promover a proteção integral de crianças e adolescentes, a partir dos ambientes 
escolares inexistentes, improvisados e precarizados? A escola teria condições de 
alterar as condições estruturais que geram a miséria? 

Nas escolas pesquisadas, os banheiros não foram adaptados, cozinhas e 
refeitórios não foram ampliados. O que se observa é uma improvisação nestes 
espaços, faltam merendeiras, os cardápios não estão de acordo com as orientações 
da nutricionista da Secretaria de Estado da Educação. 
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Ao analisar os espaços escolares a partir do ano de criação das escolas, 
subentende-se um descaso do Governo do Estado de Rondônia, tendo em vista, o 
processo de expansão escolar ocorrido. Este espaço complexificou-se e a 
arquitetura das escolas continuaram arcaicas, o que se poderia pensar, acerca de 
um Estado que não valoriza o espaço educativo? Há interesse da implementação de 
um projeto de Educação Integral? 
 
4.1.1.3 A Estrutura Pedagógica 
 

A estrutura pedagógica das escolas pesquisadas caracteriza-se pelo 
paralelismo entre turno e contraturno. Não há qualquer correlação entre o projeto 
político pedagógico do tempo parcial com as atividades do contraturno. 

Na escola Capitão Cláudio Manoel da Costa, a coordenadora do Programa 
Mais Educação exaltou o fato de constar no projeto pedagógico, as atividades do 
contraturno escolar. No entanto, verificando a operacionalização do Programa Mais, 
não há qualquer vestígio de integração entre os turnos, tão pouco, correlação com o 
currículo escolar. Trata-se de uma simples citação documental desprovida de 
fundamentação teórico-metodológica acerca do programa em discussão. 

Na escola 21 de Abril, o projeto pedagógico encontra-se desatualizado e não 
há sequer citação às atividades do contraturno escolar. A supervisora escolar 
desconhece a operacionalização do Programa Mais Educação, constatando-se a 
fragmentação das atividades pedagógicas e falta de integração entre a equipe 
escolar.  

A prática pedagógica se materializa através dos improvisos, as atividades do 
contraturno não são planejadas, os objetivos destas atividades são difusos, não 
dialogam com os conteúdos, metodologias e a organização do tempo parcial. Os 
professores desconhecem o trabalho efetuado pelos monitores e não há qualquer 
tentativa de articulação entre as práticas pedagógicas. Os docentes não tiveram 
acesso às bibliografias basilares do programa e os conteúdos ministrados no 
contraturno não coincidem com o plano de ensino dos docentes. 

Da inconsistência do trabalho pedagógico, ocorre a perda de centralidade do 
papel da escola, não se promove a transmissão do saber sistematizado no turno de 
04 (quatro) horas e subutiliza-se o tempo adicional com atividades desvinculadas do 
currículo formal.  
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Observou-se a preponderância das atividades esportivas quando analisado os 
macrocampos do programa, de grande aceitação entre o alunado. O macrocampo 
esporte e lazer é desvirtuado, sendo comum a prática desportiva desprovida de 
qualquer fundamentação. Constata-se alunos correndo atrás de uma bola e os 
problemas relacionados à violência escolar tornando-se casos de polícia. Aliás, a 
patrulha escolar tem sido constantemente acionada para solucionar conflitos 
originados no interior das escolas. 

Na escola Capitão Cláudio Manoel da Costa verifica-se algumas 
peculiaridades do trabalho em relação ao macrocampo Educomunicação. Trata-se 
da Rádio Escolar, que funciona nas dependências da instituição. Aos sábados, 
possui um espaço na rádio FM Rio Madeira 105,9, levando entretenimento, 
informações e serviços comunitários ao bairro Cidade do Lobo.  

No entanto, o que se percebe é uma proposta desvinculada do trabalho 
pedagógico desenvolvido pela escola. Não há interação entre a comunicação e a 
educação, bem como um compromisso de fazer a comunidade escolar compreender 
os processos de produção e difusão das mensagens pela mídia, tornando-os mais 
críticos em relação à sociedade e o que acontece em seu entorno. As atividades 
desenvolvidas difundem o uso das redes sociais com ênfase a temas irrelevantes ao 
ensino.  

 
Ilustração 12 - Rádio Escolar - Escola Capitão Cláudio Manoel da Costa 

 
     Fonte: Soares, 2012. 
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Ilustração 13 - Rádio Escolar II - Escola Capitão Cláudio Manoel da Costa 

 
   Fonte: Soares, 2012. 
 

Na perspectiva em que acontecem os trabalhos pedagógicos a função da 
escola é diluída. Nesse sentido, a rádio escolar tornou-se um fim em si mesma, uma 
vez que as atividades nela desenvolvidas não se vinculam ao trabalho pedagógico 
desenvolvido na escola. Pode-se afirmar que resumem-se ao simples 
entretenimento, troca de recados, dicas de utilização de redes sociais, entre outros. 
Por fim, mais uma atividade que é não é nuclear, mas que ocupa espaço no interior 
da escola. Perde-se a oportunidade de utilizar o espaço cultural para refletir sobre a 
proposição de educação integral ou tempo integral no ambiente escolar. 

Infere-se que o currículo organizado por disciplina tem contribuído para a 
fragmentação curricular e a consequente desarticulação dos projetos pedagógicos. 
O Programa Mais Educação segue uma organização didático-pedagógica que se 
assemelha ao currículo tradicional, os macrocampos são compartimentados, apesar 
do apelo pelo trabalho interdisciplinar. Proposição que poderia arrefecer ou superar 
a visão conteudista descontextualizada e proporcionar uma rica aprendizagem, 
autonomia e não automatismo e criatividade.  

O macrocampo acompanhamento pedagógico, conforme apontado 
anteriormente tem sido utilizado não para reforçar os conteúdos ministrados no turno 
parcial, mas preparar os alunos para a Prova Brasil. A tabela abaixo demonstra a 
evolução do macrocampo acompanhamento pedagógico: matemática: 
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Tabela 2 - Programa Mais Educação; crescimento dos macrocampos 

 
Fonte: MEC/INEP/DEED 

 
A tabela acima mostra que há prevalência do macrocampo Letramento e 

Alfabetização em detrimento do macrocampo Leitura e Produção de Texto, afinal o 
que o Programa Mais Educação prioriza? Nas escolas visitadas a disciplina de 
Língua Portuguesa é considerada de rendimento escolar crítico e faz parte do 
macrocampo Acompanhamento Pedagógico do programa analisado em tela, além 
disso, faz parte da avaliação da Prova Brasil. Observa-se que o maciço oferecimento 
do macrocampo Letramento e Alfabetização incutem que a decodificação dos signos 
lingüísticos sobrepõe-se as práticas sociais de leitura e escrita. Fazer com que o 
aluno aprenda a ler não significa adquirir o hábito da leitura e escrita. Ademais 
contraria o que propõe os Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino de Língua 
Portuguesa no ensino fundamental deveria estar voltado para a função social da 
língua. Oportunizar que o aluno domine habilidades que o capacitem viver em 
sociedade, nas diversas situações comunicativas, tanto na modalidade escrita 
quanto na modalidade oral. O Programa Mais Educação intenciona melhorar a 
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qualidade de ensino, mas da forma como construiu a concepção pedagógica de 
Educação Integral, abrangerá uma formação integral? 

 Diante da constatação da evolução do macrocampo acompanhamento 
pedagógico, emerge a concepção de educação integral para melhoria dos índices 
educacionais. Se o proclamado interesse é promover à melhoria dos índices 
educacionais atrelados a proposição de escola em tempo integral ou de educação 
integral, o tiro tem saído pela culatra, a tabela abaixo mostra os pífios resultados das 
escolas pesquisadas na Prova Brasil em 2011: 

 
Tabela 3 - IDEB - 2011 - Resultados e Metas - 9º ano 

Escola Ideb Observado Metras projetadas 
E. E. Cláudio M. da Costa 2,7 2,9 
E.E. 21 de abril 2,7 2,9 
Fonte: Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2011. 

 
As escolas têm recebido a publicação: PDE – PROVA BRASIL: matrizes de 

referência, temas, tópicos de descritores, contendo as questões cobradas na Prova 
Brasil, citando os percentuais de erros e acertos e apontando as competências 
exigidas nas avaliações, conforme descritores em anexo. Que tipos de 
competências são essas? Estão elencadas no currículo escolar? Fazem parte do 
plano de ensino dos professores? Notadamente que não, numa explícita 
confirmação da intenção de produzir estatísticas inverídicas acerca da qualidade de 
ensino no Brasil. E a catástrofe não para por aí, são promovidos encontros pela 
Secretaria de Estado de Educação de Rondônia para ovacionar o desempenho das 
melhores escolas e para as escolas “improdutivas”, um acerto de contas e mais 

recursos para reverter os índices. Outro aspecto erige da criação dos indicadores de 
rendimento acadêmicos dos alunos, um sistema de “rankings” entre as escolas.  

As avaliações aplicadas fazem parte da tentativa de padronização e 
equalização dos programas de ensino sob a ótica neoliberal, uma forma de asfixiar a 
educação, transformá-la numa mercadoria. A supervalorização da avaliação 
somativa em detrimento da formativa, bem aos moldes da meritocracia, tendência 
que há tempos revolve a educação. 

Seguindo a lógica neoliberal sob as orientações das agências multilaterais, o 
Governo do Estado de Rondônia criou o SAERO (Sistema de Avaliação Educacional 
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de Rondônia), numa versão regional do SAEB. Criado em 2012, avalia o 
desempenho das escolas estaduais nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática, do ensino fundamental e médio. A presente pesquisa não se 
aprofundou nesta questão por ser uma proposição muito recente. 

A classe docente das escolas pesquisadas não participa das atividades do 
contraturno escolar. Os monitores contratados por R$ 60,00 por turma, desenvolvem 
as atividades do contraturno escolar, às vezes, até fora da sua futura área de 
formação. Não há nenhum programa de formação para docentes e monitores. 
Percebe-se a insatisfação dos docentes e uma ofensiva neoliberal em 
descaracterizar o seu trabalho, substituindo por uma mão de obra mais barata e que 
possa ser reposta a qualquer tempo. Notórios são os casos de professores que 
trabalham em mais de uma escola para complementar o orçamento. Como se 
efetivará uma proposta de educação integral sem a participação docente? Na 
proposta emanada pelo MEC é visível a falta de articulação do currículo escolar 
entre turno e contraturno, quem fará este papel?   

Uma proposta de educação em tempo integral precisa ser bem estruturada e 
organizada, caso contrário, corre o risco de representar mais uma sobrecarga de 
trabalho para os profissionais docentes. Trabalhar com a educação integral exige 
dos professores envolvimento, organização, preparação para enfrentar os desafios e 
disposição de toda a equipe escolar. 
 
4.1.1.4 Currículo  
 

A discussão acerca da concepção curricular do Programa Mais Educação 
remonta a uma profusão de significados. Observou-se nas escolas estaduais 
pesquisadas, a reprodução das orientações curriculares contidas nos documentos 
basilares do programa, já citadas anteriormente e constante no anexo da 
dissertação. A infinidade de referências teóricas sobre o currículo divaga e não 
explicita o que é educação em tempo integral e educação integral. Induzem a 
abstração, a uma nova organização do currículo, conforme orienta o caderno: texto 
referência para o debate nacional (2009, p. 36): 

 
A ampliação da jornada, na perspectiva da Educação Integral, auxilia as 
instituições educacionais a repensar suas práticas e procedimentos, a 
construir novas organizações curriculares voltadas para concepções de 
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aprendizagens como um conjunto de práticas e significados 
multirreferenciados, inter-relacionais e contextualizados, nos quais a ação 
educativa tenha como meta tentar compreender e modificar situações 
concretas do mundo. 

 
Trata-se de um ecletismo curricular defendido pelo construtivismo e refutado 

por Duarte (2001, p. 42). A indefinição no currículo fragmenta o trabalho educativo, 
no ambiente escolar, as pessoas desconhecem ao longo da história da educação; as 
proposições acerca destas temáticas. Ademais, não se muda um currículo 
operacionalizado há tempos, repentinamente; as práticas pedagógicas 
internalizadas estão maculadas de questões políticas, éticas, econômicas e 
culturais. 

Recentemente aportou às escolas a difusão da proposição de educação 
integral, utilizando as palavras de Lombardi (2006, p. 4), como panaceia para todos 
os males. O Programa Mais Educação implantado de forma verticalizada, sem a 
participação da comunidade escolar adentra ao ambiente escolar sem ter objetivos 
definidos. Dito de outra maneira: que cidadãos esta proposição pretende formar? 
Para que servirá o tipo de conhecimento veiculado neste cenário? 

Um dos pontos de estrangulamento do programa em análise é a 
fragmentação do conhecimento entre turno e contraturno. Os profissionais da área 
técnica-pedagógica consideram que a proposta curricular do tempo parcial deveria 
estar concatenada com as atividades do contraturno, conforme o relato da 
supervisora D. M.C da Escola 21 de abril: 

 
Com certeza não há a integração curricular entre as atividades de turno e 
contraturno, aí eu te pergunto: quando haverá esta integração se os 
monitores e professores atuam em outras escolas? É bastante complexo 
este problema, haveria mais resultado se o professor do Programa Mais 
Educação do contraturno fosse o mesmo do tempo parcial? Pois não 
precisaria trabalhar em dupla jornada de trabalho e se dedicaria mais a 
escola. 

 
O que se constata na prática está em desacordo com o Referencial Curricular 

do Estado de Rondônia (2013, p. 271): 
 

[...] a ampliação do tempo pedagógico da escola, nesta ótica, deve significar 
muito mais que a extensão do modelo que todos conhecem. Deve implicar 
em uma nova construção curricular, com base na integração como princípio 
de organização pedagógica da escola, na flexibilidade como dinâmica da 
produção da matriz curricular e da interdisciplinaridade, como concepção 
para o trabalho pedagógico dos educadores. 
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Percebe-se que o documento atribui a escola a missão de construir uma 
proposta curricular de educação integral ou em tempo integral. Admitindo que o 
Estado não possui esta proposta, questiona-se: as escolas não fazem parte da rede 
estadual? Por que consta no referencial curricular o tema educação integral, já que 
não se tem uma concepção curricular definida acerca do assunto? A título de 
esclarecimento, o tema educação integral é tratado no referencial curricular do 
Estado de Rondônia em 1 (uma) lauda. 

Em virtude deste desencontro de concepções e informações, observou-se 
que as equipes pedagógicas escolares não conseguem articular o trabalho 
pedagógico. Como imbricar as atividades dos macrocampos com as diretrizes do 
currículo formal da escola? A situação torna-se engessada, haja vista, que não há 
definição sobre o que se pretende com tempo integral ou educação integral. Não há 
proposta para as citadas proposições, nem ao menos foi discutida a construção de 
uma proposta local que atribuiria sentido as atividades desenvolvidas no contraturno 
escolar. 

Nas escolas pesquisadas, as aulas são constantemente interrompidas por 
atividades que não são consideradas nucleares para o currículo escolar. Liberação 
de alunos para confeccionarem bandeirinhas para a festa junina, dia do professor, 
dia do supervisor, aniversário da escola. O tempo escolar é utilizado para eventos 
efêmeros. A situação encorpou-se com o Programa Mais Educação, em que 
qualquer interrupção não causa dano, afinal, não há compromisso com esta 
proposição, é uma “invenção”12 do governo. Enquanto isso perdura a falta de 
professores do tempo parcial e dos monitores do contraturno escolar, conforme o 
instrumental avaliativo de uma das escolas pesquisadas em anexo. Adiciona-se a 
essa situação, um contexto de improvisação dos espaços físicos precarizados. 

As atividades do contraturno juntaram-se ao inchaço dos conteúdos do 
currículo escolar, não há uma visão global de como o currículo está sendo 
operacionalizado. Não foi observado nas escolas, o conjunto de experiências 
educativas que os alunos deveriam vivenciar, segundo as bibliografias do Programa 
Mais Educação, em contato com outros espaços educativos. Inexiste, qualquer 
partilhamento do ato educativo com as fictícias comunidades de aprendizagem, tão 
pouco, a integração entre os saberes da comunidade com os saberes escolares. 

                                                           
12 Opinião emitida por um docente. 
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Observa-se que o movimento tem sido contrário, a escola é que tem prestado 
serviços, informações a comunidade, reitera o monitor da Rádio Escolar J.O.A.F: 

 
Nossa comunidade é muito carente, as pessoas trabalham longe da escola, 
geralmente quando tem eventos na escola, não podem participar, pois estão 
trabalhando. Temos optado para fazer os eventos no sábado, mas mesmo 
assim, a freqüência é pequena. O diferencial tem sido o nosso programa 
numa rádio da cidade que leva informações a comunidade, classificados, 
recados aos parentes que moram na zona ribeirinha de Porto Velho.  

 
As comunidades de Aprendizagem citadas nos documento bibliográfico do 

Programa Mais Educação aparentam ser abstrações pós-modernas que incutem a 
diversificação curricular como formas de alienação, fornecem conhecimento mínimo 
e contribuem para a hegemonia capitalista. Duarte (2001, p. 80) alerta acerca deste 
esvaziamento promovido pelo capitalismo:  

 
A educação está sendo posta em sintonia com esse esvaziamento 
completo, na medida em que seu grande objetivo é tornar os indivíduos 
dispostos a aprender qualquer coisa, não importando o que seja, desde que 
seja útil a sua adaptação incessante aos ventos do mercado. Da mesma 
forma que o trabalhador, no capitalismo, só possui sua força de trabalho 
abstratamente concebida, o educando deve ser reduzido a alguém que está 
sempre disposto a aprender algo novo, pois seu único patrimônio é a 
capacidade de adaptação ao meio por intermédio da aprendizagem 
permanente. 

 
A citação acima reflete a situação encontrada no contraturno escolar, trata-se 

de um esvaziamento da função precípua da escola, um remendo grosseiro no 
currículo escolar, numa explícita alusão a educação utilitarista. Os alunos 
permanecendo algumas horas a mais nesta escola sem muros consagra um tipo de 
educação que serve para a manutenção da ordem vigente. 

Uma proposta de tempo integral ou de educação integral deveria implicar no 
redimensionamento do currículo escolar, novas formas de organização: dos espaços 
pedagógicos, do tempo pedagógico e da construção coletiva, do desafio de formar 
os indivíduos para lidar com novas tecnologias e linguagens. Um tipo de educação 
que privilegiasse os conteúdos historicamente acumulados pela humanidade, 
conduzindo-os a uma formação integral, o que, em tese, possibilitaria sua 
emancipação. 
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4.1.1.5 Gestão 
 

Em visita as escolas pesquisadas, observa-se que perdura o centralismo na 
figura do diretor. Na escola Capitão Cláudio Manoel da Costa, o gestor permanece 
no cargo há 12 (doze) anos, enquanto na escola 21 de Abril, a gestora administra a 
escola há 2 (dois) anos. Em 2011, o Governo do Estado de Rondônia realizou as 
eleições para diretores das escolas da rede estadual de ensino e 80% (oitenta) dos 
gestores foram reeleitos. 

Com o advento do Programa Mais Educação, a gestão escolar enfrenta 
graves problemas, principalmente relacionados aos espaços físicos. As escolas 
pesquisadas durante o tempo de funcionamento nunca passaram por uma reforma 
estrutural, ocorrendo somente pequenas reformas paliativas, pinturas e pequenos 
reparos elétricos e hidráulicos. Com a implantação das atividades do contraturno 
escolar, observa-se a precarização dos espaços físicos, restando ao gestor escolar 
a improvisação ou a construção com recursos da própria escola, os famosos 
“puxadinhos”.13 Situação que se agrava em relação aos refeitórios e banheiros 
escolares, estes ambientes não comportam todos os alunos, não há preocupação 
com a acessibilidade e na alternância de turnos, as condições higiênicas não são as 
mais favoráveis. Para o desenvolvimento das atividades de contraturno foram 
oferecidas 2 (duas) horas extras para os funcionários que já atuam na escola, com o 
intuito de resolver os problemas, no entanto não atenderam as demandas. 

O programa em tela foi implantado, mas não houve uma preocupação com a 
ampliação do prédio escolar. Detecta-se uma desresponsabilização do Estado com 
a Educação Pública, em virtude que induz a escola a assumir novas funções e 
omite-se em prover os meios necessários para promovê-la. 

Não há qualquer esboço do Estado em prover melhorias dos serviços em 
educação, através de um grande artefato ideológico cria o Programa Mais Educação 
como indutor para a implantação da educação integral, mas compartilha com a 
sociedade esta proposta. O estofo teórico do programa prevê a articulação 
governamental intersetorial e mais a ajuda da iniciativa privada e entidades não-
governamentais para através de parcerias suprir as atribuições que lhes são 
próprias. Ao Estado caberia somente o papel de articulador desta política. 

                                                           
13 Pequenas edificações anexa a escola. 
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As escolas pesquisadas operacionalizam o Programa Mais Educação sem 
qualquer ajuda externa da comunidade escolar. Não há registros de parcerias, 
exceto, o trabalho de extensão de algumas faculdades particulares que 
desenvolvem atividades em datas específicas. 

A participação da comunidade na gestão escolar é inexpressiva, até a data da 
conclusão da presente pesquisa, os conselhos escolares não tinham sido 
implantados. Continuam funcionando as APP’s que se limitam a validar os 

documentos e pouco se envolvem na tomada das principais decisões da escola, 
esta situação abre precedente para inúmeras práticas clientelistas eivadas de 
corporativismos políticos. Cury (2001, p.45) reflete acerca da importância da 
existência dos conselhos: 

  
A existência desses Conselhos, de acordo com o espírito das leis 
existentes, não é o de serem órgãos burocráticos, cartoriais e engessadores 
da dinamicidade dos profissionais e administradores da educação ou da 
autonomia dos sistemas. Sua linha de frente é, dentro da relação Estado e 
sociedade, estar a serviço das finalidades maiores da educação e cooperar 
com o zelo pela aprendizagem nas escolas brasileiras. 

 
Somente em 2011, o Estado de Rondônia instituiu os conselhos escolares 

através do decreto nº 15866, ainda não universalizado em toda a rede estadual. 
Urge a necessidade de instalá-los, não só para fazer o controle social dos recursos 
que chegam à escola, mas para interceder no trabalho pedagógico das instituições 
escolares. O Programa Mais Educação completará um quinquênio e não conta com 
uma identidade própria. Toda escola deveria ter objetivos e metas a alcançar, sendo 
possível concretizá-las através da construção coletiva do projeto político pedagógico 
escolar. 

Outro grave problema enfrentado pelos gestores é a violência nas escolas e 
no seu entorno. Diante do problema, a solução encontrada pelos gestores é sempre 
acionar a polícia. Estas atitudes comprovam o despreparo das gestões escolares, os 
currículos continuam desarticulados e desorganizados e a proposta pedagógica 
engavetada. Que tipos de aulas são ministrados nestas escolas? Que complemento 
curricular o Programa Mais educação poderia oferecer para minorar as 
desigualdades no interior das escolas? Que proximidade tem o coordenador do 
Programa Mais Educação com a comunidade? O Coordenador do Programa Mais 
Educação não vem sendo escolhido com base na sua proximidade com a 
comunidade escolar. Estas reflexões poderiam ser utilizadas, em parte, para uma 
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ampla discussão no tempo adicional escolar. Outro tema recorrente nas escolas é a 
depredação do patrimônio público, inclusive, a SEB lançou um macrocampo que 
trata da educação patrimonial. Cabe ressaltar que a depredação pode ser uma 
retaliação, a uniformização que a escola promove a impossibilidade das 
manifestações da diversidade no seu interior. Os alunos não se sentem parte 
integrante desta instituição. 

A escola como reprodutora das desigualdades sociais, tem sido um lugar das 
diferenças e contradições, ocasionando barreiras para o convívio democrático. 
Observa-se nas escolas pesquisadas, uma tendência fatalista de tolerância à 
discriminação, disseminando a ideia que não há alternativas para solucionar os 
problemas. O bullying tem afugentado os alunos das escolas, enquanto no 
contraturno escolar não se discute as diversas formas de violência. Diante deste 
fato, detecta-se outro tipo de violência, a profusão de um tipo de educação que não 
leva a apreensão do saber sistematizado. O saber sistematizado continua a ser 
propriedade privada a serviço do grupo dominante (Saviani, 2008, p. 77).  

Com a implantação do Programa Mais Educação, não foi observado e 
avaliado a receptividade dos alunos a participação no programa. A preocupação do 
rompimento dos vínculos afetivos entre as famílias e os alunos, devido ao 
distanciamento ocasionado pelo aumento da jornada escolar, não se configurou. Os 
alunos, há tempos, convivem com este distanciamento, decorrente da jornada de 
trabalho dos pais, ou da mãe, configuração familiar bastante encontrada na 
comunidade escolar.  

Assiste-se nas escolas decisões unilaterais, verticalizadas, que só produzem 
o esvaziamento e o distanciamento da comunidade escolar. Os setores das escolas 
estão compartimentados, onde está a valorização do profissional da educação 
escolar, que medidas tem sido tomadas para o respeito ao pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas, o respeito às diferenças e a pluralidade cultural? É 
inegável que estas demandas não podem ser administradas somente pelas figuras 
entronizadas dos gestores, subservientes as ordens emanadas pelo Estado. A 
conivência dos gestores chega a precarizar sua própria atuação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Ao longo da história, o homem tem mostrado a sua capacidade de interferir na 

natureza e modificá-la por meio do trabalho, possibilitando a sua sobrevivência e sua 
constituição histórica. O que o torna um ser atípico perante os demais seres, 
imbricado a esse cenário sobressai à capacidade de educar-se pelo trabalho. Em 
outras palavras, o trabalho é criador do homem e da cultura.  

Nesse sentido, a educação foi fundada pelo trabalho como uma atividade 
imprescindível ao processo de reprodução social, na medida em que o homem ao 
modificar a natureza, modifica a si também, pois nesse processo de transformação, 
adquire novas habilidades e novos conhecimentos que necessitam ser transmitidos 
para outras gerações. Por isso, é importante compreender que a atividade educativa 
varia em função das necessidades de cada organização social em cada momento 
histórico.  

A formação da sociedade capitalista produziu inúmeras alterações nas 
relações entre a produção material, a produção e a apropriação do saber. A 
educação escolar nesse contexto passou a ser progressivamente a forma 
socialmente dominante. Apesar de ter sido proclamada no seio capitalista, a 
educação escolar não pode se efetivar integralmente, as relações de dominação 
capitalistas não permitem o acesso ao conhecimento historicamente acumulado. 
Infere-se que o dualismo que acompanhou toda a história da educação é fruto da 
produção material existente na sociedade capitalista. Aliás, o dualismo educacional 
é um traço marcante oriundo da escola burguesa que ressalta a importância da 
difusão do saber, devido ao desenvolvimento das forças produtivas, mas cerceia a 
universalização do mesmo. 

No Brasil a educação escolar desde a colonização foi um privilégio de poucos, 
o que refletia a desigualdade material da sociedade. Somente após os efervescentes 
anos 1920, e o posterior surto de industrialização da Era Vargas é que emerge a 
discussão acerca da importância da educação e da escola pública, em especial, 
para o projeto desenvolvimentista no Brasil. 

Sob a égide do liberalismo e ascensão da burguesia industrial surge a falácia 
de ostentar a educação como a solução de todos os males presentes na sociedade. 
A Educação garantiria a modernização do país e tiraria a nação do atraso cultural e 
econômico. Surgem diversos grupos aguçando reformas educacionais a fim de 
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acompanharem o processo de modernização do Brasil. Nesse contexto acontecem 
embates entre os representantes da igreja católica e os intelectuais renovadores das 
reformas educacionais, grupos que convergiam para a manutenção da ordem 
estabelecida.  

Neste cenário, Anísio Teixeira ocupou um papel de destaque na defesa da 
escola pública, entendida como instituição de democratização e progresso social. 
Coube ao educador baiano organizar a primeira experiência de educação integral 
dentro dos limites das proposições liberais.  

No entanto, como observamos ao longo do trabalho, a ideia de educação 
integral não se restringiu aos limites do movimento escolanovista. No interior do 
movimento operário também foi proposta a educação integral, entendida como 
possibilidade de emancipação da classe trabalhadora. Para o movimento anarquista, 
os ideais libertários poderiam ser difundidos pela educação desvinculada da ação do 
Estado. Por outro lado, o movimento integralista, que organizou-se no Brasil a partir 
da década de 1930, apontava para uma perspectiva autoritária, o que correspondia 
aos segmentos reacionários existentes no Brasil daquele período.  

O fim da Ditadura do Estado Novo, em 1945 e a consolidação do modelo 
nacional-desenvolvimentista, refletiram no desenvolvimento de vários movimentos e 
campanhas de educação popular, criaram um intenso embate em torno das 
proposições que sustentariam a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, promulgada em 1961. 

O Golpe de Estado em março/abril de 1964, que consolidou a Ditadura Civil-
Militar materializou a aliança da burguesia nacional com o capital estrangeiro. As 
reformas educacionais da época instigam a racionalidade do mercado, a 
produtividade e a eficiência econômica. O ensino profissionalizante é intensificado e 
o ensino superior estagnou, advogava-se em prol da formação para o trabalho em 
detrimento de uma formação mais humanística que levaria ao prosseguimento dos 
estudos. Com a mundialização da economia mundial, a liberação de mercados de 
capitais contribui para as crises de endividamento dos países e um enorme fosso 
entre países pobres e ricos. A educação, neste contexto, constitui-se em uma 
trincheira para o capital.  

O fim da ditadura, em 1985, ainda que trouxesse uma perspectiva de avanço 
da democracia, não abalou a hegemonia burguesa. Diante da crise econômica que 
assolava o país, as proposições neoliberais foram ganhando cada vez mais espaço. 
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O marco do início da hegemonia neoliberal em nosso país pode ser constatado com 
a ascensão de Fernando Collor em 1990.  

A epidemia das privatizações aporta na educação e as escolas são voltadas 
para preparar alunos para competitividade do mercado servindo a propósitos 
empresariais. E a tão esperada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(9394/96) corrobora o viés privatista consolidando-se como minimalista e ratificando 
o que Anísio Teixeira, outrora denunciara, sobre a falta de um sistema de ensino 
organizado e articulado no Brasil. Há de se registrar que houve um aumento das 
funções da escola e transferência de responsabilidades da educação para o terceiro 
setor. Numa clara alusão ao projeto neoliberal em não mais investir no setor 
educacional, ocasionando uma palavra de ordem: precarização. 

Eis que volta à tona o discurso sobre a melhoria da educação, da qualidade 
de ensino e aponta a educação integral como medida mais emergente para 
arrefecer os péssimos indicadores educacionais obtidos nas avaliações do IDEB.  

O Programa Mais Educação é criado em 2007 como uma estratégia do 
Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e reorganizar todo 
trabalho educativo escolar na perspectiva futura de implantação de educação 
integral. Em determinadas bibliografias do programa, a concepção de educação 
integral escamoteia-se como escola de tempo integral. Indefinição que se estende 
ao interior da escola afetando a forma como é operacionalizada as atividades do 
contraturno escolar e induzindo a correlação entre o aumento da jornada escolar e a 
qualidade de ensino. 

A seleção das escolas para a participação no Programa Mais Educação tem 
como critério o baixo desempenho no IDEB. Nas escolas contempladas são 
oferecidas no contraturno escolar atividades diversificadas com intuito de alcançar o 
patamar de 07 horas diárias de permanência na instituição escolar. As atividades 
são divididas em macrocampos seguindo uma disposição similar as disciplinas 
escolares oriundas do currículo tradicional. 

Os pilares do programa apropriam-se de um emaranhado de concepções 
político-pedagógicas para montar um arcabouço, fundamentando-se na divisão de 
responsabilidades do processo educativo com a sociedade. Neste cenário, o Estado, 
cada vez mais mínimo funciona como o indutor da proposição de educação integral.  

Apesar do discurso oficial proclamar que trata-se de uma política pública em 
construção, percebe-se uma proposição atemporal, reiterada nos documentos 
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oficiais alegando que “progressivamente” os entes federados proverão meios para 

efetivar tal intento. A estratégia de gestão intersetorial é elencada como primordial 
para estabelecer as alianças. A comunhão dos esforços dos entes federados, 
organizações governamentais e não governamentais através de ações intersetoriais 
articuladas promoveria o enfrentamento dos problemas complexos, tendo como foco 
a possibilidade de redução dos custos operacionais; eximindo a atuação do Estado e 
proporcionando mais condições de acumulação. Não custa lembrar, que o Brasil 
segue uma perspectiva de setorialização dos serviços, como resultante desta 
concepção, detecta-se excessiva burocratização e pouca eficiência. Dentro da 
viabilidade de implantação da intersetorialidade, cabe perguntar: onde estão 
definidas as atribuições de cada ente neste cenário?  

Outra proposição do Programa Mais Educação é tornar todo ambiente do 
entorno da escola em espaços educativos. Utilizando a expressão “território 

educativo” tece-se uma teia de responsabilidades para os habitantes da chamada 
“comunidade de aprendizagem”. O próprio arcabouço teórico do programa não 

consegue definir quem seria os membros desta fictícia organização. Ademais, se há 
uma busca por espaços alternativos, configura-se a confirmação de um espaço 
escolar precarizado. Acrescenta-se o desprestígio e a tentativa de desarticular a 
centralidade da escola como lócus do processo educativo. 

Tão pungente quanto à questão da perda da centralidade da escola é a 
concepção equivocada de proteção integral. A sustentação político-pedagógica do 
programa é parte do ideário neoliberal, não se questiona a condição material que a 
escola e alunos estão inseridos. Remonta a concepção liberal salvacionista, 
amealhar alunos em vulnerabilidade e risco social, transformando o espaço escolar 
num grande depósito de alunos. O Programa Mais Educação está recheado de 
abstrações pós-modernas, provoca o esvaziamento do trabalho educativo, no 
momento em que fomenta um tipo de educação descaracterizada, incute a ideia que 
os indivíduos tenham que aprender qualquer coisa, agudizando o déficit histórico da 
educação e retirando a possibilidade de apreensão dos conhecimentos 
historicamente acumulados. 

A reengenharia de tempos e espaços preconizada nas bibliografias escolares 
não está sendo implementada, encontra-se um quadro caótico alicerçado na base 
de improvisos. Depreende-se que o Programa Mais Educação da forma como está 
sendo operacionalizado, estabelece um tipo de “inclusão excludente”, haja vista, que 
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o programa somente é oferecido aos anos terminais do primeiro e segundo 
segmento do ensino fundamental e os primeiros anos do ensino médio, o tipo de 
educação proclamado se consolida como exclusão. A tão ovacionada ampliação da 
jornada escolar não veio acompanhada da garantia do tempo de aprendizagem dos 
alunos, o tempo adicional não tem sido garantia de melhoria de aprendizagem, tão 
pouco tem sido garantido o tempo cronológico preconizado nos documentos 
basilares do programa. 

Da pesquisa de campo nas escolas Capitão Cláudio Manoel da Costa e 21 de 
Abril constata-se a inexistência de uma proposta local de educação integral ou 
escola de tempo integral. Os espaços físicos encontram-se precarizados e 
improvisados, expondo os alunos a todo tipo de sorte na locomoção a outros 
espaços educativos. Dentre estes espaços agravam-se aqueles relacionados ao 
acompanhamento pedagógico, não há salas suficientes para a execução desta 
atividade. Os escassos espaços são divididos entre as atividades do macrocampo, 
comumente encontram-se situações jocosas e trágicas, onde tatames dividem 
espaço com carteiras escolares e instrumentos musicais da fanfarra escolar. A 
biblioteca escolar é utilizada para as aulas do acompanhamento pedagógico ou 
poderia denominar-se, adestramento para a Prova Brasil. 

As atividades elencadas no contraturno são desmembradas do projeto 
pedagógico das escolas e não há qualquer integração entre os professores do 
tempo parcial e os monitores do contraturno escolar, pessoas leigas que são 
contratadas a salários ínfimos. As ações do programa não se materializaram na 
escola como uma educação que possa fomentar a emancipação dos indivíduos, há 
uma concepção de educação que é um emaranhado de arranjos educativos. 
Desenvolve-se um trabalho estanque, descontínuo, evidenciado nos baixos 
desempenhos da Prova Brasil, mesmo com as subvenções do Governo Federal. 
Diante deste fato, a concepção de educação integral ou de escola de tempo integral 
voltada para melhoria do rendimento acadêmico e da qualidade de ensino; naufraga, 
juntamente com a ineficácia das políticas públicas voltadas para a educação.  

Registra-se a tentativa de descaracterização do trabalho docente com a 
contratação de profissionais em formação para atuarem no contraturno escolar, com 
baixos salários podendo ser substituído a qualquer tempo. Resultante da ofensiva da 
reestruturação capitalista e a nova morfologia do trabalho são cada vez mais 
evidentes o patrocínio a precarização do trabalho docente, situação que impacta o 
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trabalho pedagógico e possibilita o recrutamento para o imenso exército de reserva, 
de mão de obra barata e com sujeição a todo tipo de arranjo no chão da escola. 

O currículo do Programa Mais Educação aponta para a concatenação de 
saberes escolares com saberes comunitários, proposição não observada nas 
escolas pesquisadas. Além disso, o currículo escolar difuso está robustecido de um 
ecletismo que fragmenta o trabalho educativo incutem a diversificação curricular 
como formas de alienação, fornecem conhecimento mínimo. Surgem algumas 
ilações: que cidadãos esta proposição pretende formar? Para que servirá o tipo de 
conhecimento veiculado neste cenário? 

A participação da comunidade na gestão escolar é inexpressiva, até a data da 
conclusão da presente pesquisa, os conselhos escolares não tinham sido 
implantados. Perdura no ambiente escolar o centralismo na figura do gestor escolar, 
não há um controle social sobre o recebimento dos recursos do Programa Mais 
Educação. Constatam-se situações que ocasionam barreiras para o convívio 
democrático, tais como: violência na escola e em seu entorno, depredação do 
patrimônio público, ausência da construção coletiva no ambiente escolar, 
distanciamento da comunidade escolar. O Programa Mais Educação chegou às 
escolas de forma verticalizada, promovendo mais um esvaziamento da função 
precípua da escola, velar por uma educação que possa levar a transformação e não 
a reprodução das ideologias da sociedade de classe. 

Por fim, o Programa Mais Educação é a reedição e reprodução das ideias de 
algumas correntes pedagógicas acríticas surgidas no Brasil e empréstimos de 
teorias advindas de outros países. As maiores incidências recaem sobre o 
escolanovismo, pragmatismo americano e o pós-modernismo. As proposições 
advogam pela manutenção da ordem vigente, visam homogeneizar o setor 
educacional tentando mudar a função social da escola, valorizando um tipo de 
conhecimento que consolida a hegemonia capitalista.  

O Programa Mais Educação não tem sido um eficaz indutor para a 
implementação de educação integral ou escola de tempo integral no Estado de 
Rondônia, tem servido para incutir a ideia pseudototalizante de uma educação que 
possibilite a mobilidade social e arrefeça as mazelas sociais. Longe de representar 
qualquer mudança no quadro caótico da educação, constata-se que o Programa 
Mais Educação é um mecanismo de ajustamento dos indivíduos à ordem social 
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vigente, em que fomenta um tipo de educação determinista, reproduzindo as 
contradições existentes numa sociedade estratificada em classes. 
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APÊNDICE A - Entrevista com o coordenador do Comitê Local do Programa 
Mais Educação 

 
 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
LINHA: POLÍTICAS E GESTÃO EDUCACIONAL 

 
ENTREVISTA 

 
ENTREVISTADO: COORDENADOR DO COMITÊ LOCAL DO PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO 
 

Introdução 
 
Este instrumento de coleta de informações é parte de um projeto de pesquisa 
científica, relacionado ao Programa Mais Educação (indutor da Educação Integral no 
Estado de Rondônia), que faz parte do Programa de Pós-Graduação STRICTO 
SENSU - Mestrado em Educação, da Universidade Federal de Rondônia. O objetivo 
do questionário é avaliar os impactos educacionais do programa, e repassar as 
informações ao Governo do Estado de Rondônia para que possa implementar 
melhorias na operacionalização do Programa Mais Educação. 

 
Termo de confidencialidade 

 
Aos respondentes destes questionários é assegurada toda a confidencialidade de 
suas informações. Todos os resultados desta pesquisa obtidos serão publicados 
conforme padrões internacionais reconhecidos, e serão utilizados para fins de 
melhoria de políticas públicas para o setor educacional. 
 
 
1) Em se tratando da intersetorialidade como política pública, quais os maiores 
entraves para formação do comitê local na implantação do Programa Mais Educação 
em P.Velho? 
 
 
 
2) Quais as parcerias estabelecidas com a sociedade na implantação do Programa 
Mais Educação? 
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3) Mais tempo na escola possibilita aos alunos, uma quantidade maior de 
oportunidades de aprendizagem? 
 
 
4) Mais tempo na escola podem vir a romper com os laços afetivos entre os alunos e 
os familiares? 
 
 
5) As estruturas físicas das escolas estão adequadas para a implantação da 
Educação Integral? 
 
6) Os monitores receberam formação específica para atuar no PROGRAMA 
MAISEDUCAÇÃO? 
 
 
7) Houve melhorias no IDEB na última avaliação do MEC? E qual a relação desse 
índice com o Programa Mais Educação? 
 
 
8) As escolas inseriram no seu Projeto Pedagógico as atividades do contraturno? 
 
9) Os documentos basilares do Programa Mais Educação foram socializados com a 
comunidade? 
 
 
10) Quais os critérios para a escolha do Professor Coordenador do Mais 
Educação(professor comunitário)? 
 
 
 
11) Que saberes são contemplados na operacionalização do currículo do programa 
Mais Educação? 
 
 
12) Mais tempo na escola significa alunos menos vulneráveis ou em risco social nas 
ruas? 
 
 
13) Na sua opinião o Programa Mais Educação está contribuindo para a futura 
implantação da Educação Integral em Rondônia? 
 
 
14) Qual a concepção de Educação Integral que o Governo do Estado de Rondônia 
adotará nas escolas estaduais? 
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APÊNDICE B - Questionário ao Gestor Escolar 

 
 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
LINHA: POLÍTICAS E GESTÃO EDUCACIONAL 

 
QUESTIONÁRIO  

Público Alvo: Gestor Escolar 
 

Introdução 
 

Este instrumento de coleta de informações é parte de um projeto de pesquisa 
científica, relacionado ao Programa Mais Educação (indutor da Educação Integral no 
Estado de Rondônia), que faz parte do Programa de Pós-Graduação STRICTO 
SENSU - Mestrado em Educação, da Universidade Federal de Rondônia. O objetivo 
do questionário é avaliar os impactos educacionais do programa, e repassar as 
informações ao Governo do Estado de Rondônia para que possa implementar 
melhorias na operacionalização do Programa Mais Educação. 
 

Termo de confidencialidade 
 

Aos respondentes destes questionários é assegurada toda a confidencialidade de 
suas informações. Todos os resultados desta pesquisa obtidos serão publicados 
conforme padrões internacionais reconhecidos, e serão utilizados para fins de 
melhoria de políticas públicas para o setor educacional. 
 
 

 
1) Como está sendo operacionalizado as atividades do turno parcial e as atividades 
do contraturno? 
 
 
2)Quais os entraves para superar o paralelismo do turno e contraturno? 
 
3) Mais tempo na escola possibilita aos alunos,uma quantidade maior de 
oportunidades de aprendizagem? 
 
4) Maior permanência dos alunos na escola podem vir a romper com os laços 
afetivos com seus familiares? 
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5) Quais foram os macrocampos escolhidos para serem trabalhados no Programa 
Mais Educação? Quem participou da escolha e quais os critérios utilizados? 
 
6) As estruturas físicas das escolas estão adequadas para a implantação da 
Educação Integral? 
 
7) O “professor comunitário”,do Programa Mais Educação vem sendo selecionado 
com base em sua proximidade com a comunidade ? 
 
8) Qual a participação do Conselho Escolar nas atividades do Programa Mais 
Educação? Como é feito o controle social do programa? 
 
 
9) Quais as parcerias estabelecidas com a sociedade na implantação do Programa 
Mais Educação? 
 
10) Os saberes oriundos da comunidade são incorporados as atividades do 
contraturno escola? 
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APÊNDICE C - Questionário ao Supervisor Pedagógico 

 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA: POLÍTICAS E GESTÃO EDUCACIONAL 
 

QUESTIONÁRIO  
Público Alvo: Supervisor Pedagógico 

 
 

Introdução 
 

Este instrumento de coleta de informações é parte de um projeto de pesquisa 
científica, relacionado ao Programa Mais Educação (indutor da Educação Integral 
no Estado de Rondônia), que faz parte do Programa de Pós-Graduação STRICTO 
SENSU - Mestrado em Educação, da Universidade Federal de Rondônia. O objetivo 
do questionário é avaliar os impactos educacionais do programa, e repassar as 
informações ao Governo do Estado de Rondônia para que possa implementar 
melhorias na operacionalização do Programa Mais Educação. 
 

Termo de confidencialidade 
 

Aos respondentes destes questionários é assegurada todo a confidencialidade de 
suas informações. Todos os resultados desta pesquisa obtidos serão publicados 
conforme padrões internacionais reconhecidos, e serão utilizados para fins de 
melhoria de políticas públicas para o setor educacional. 
 
 
1) As escolas inseriram no seu Projeto Pedagógico as atividades do contraturno do 
Programa Mais Educação? 
 

2) Os saberes oriundos da comunidade foram incorporados as atividades do 
contraturno escolar?  
 
 
3) Mais tempo na escola possibilita aos alunos, uma quantidade maior de 
oportunidades de aprendizagem? 
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4) Mais tempo na escola podem vir a romper com os laços afetivos entre os alunos e 
seus familiares? 
 
5)Quais foram os macrocampos escolhidos para serem trabalhados no Programa 
Mais Educação? Quem participou da escolha e quais os critérios utilizados? 
 
 
 
6) As estruturas físicas das escolas estão adequadas para a implantação da 
educação integral? 
 
7) O “professor comunitário ou professor coordenador”,do Programa Mais Educação 
vem sendo selecionado com base em sua proximidade com a comunidade ? 
 
 
8) Quais as parcerias estabelecidas com a sociedade na implantação do Programa 
Mais Educação? 
 

9) Os documentos basilares do Programa Mais Educação (SECADI E SEB) foram 
socializados com a comunidade? 
 
 
10) Houve melhorias no IDEB, na última avaliação do MEC? E qual a relação desse 
índice com o Programa Mais Educação? 
 
 
11) Na sua opinião, o Programa Mais Educação está contribuindo para a futura 
implantação da Educação Integral em Rondônia? 
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APÊNDICE D - Questionário aos alunos do 9º ano 

 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA: POLÍTICAS E GESTÃO EDUCACIONAL 
 

QUESTIONÁRIO  
Público Alvo: Alunos do 9º ano 

 
Introdução 

 
Este instrumento de coleta de informações é parte de um projeto de pesquisa 
científica, relacionado ao Programa Mais Educação (indutor da Educação Integral no 
Estado de Rondônia), que faz parte do Programa de Pós-Graduação STRICTO 
SENSU - Mestrado em Educação, da Universidade Federal de Rondônia. O objetivo 
do questionário é avaliar os impactos educacionais do programa, e repassar as 
informações ao Governo do Estado de Rondônia para que possa implementar 
melhorias na operacionalização do Programa Mais Educação. 
 

Termo de confidencialidade 
 

Aos respondentes destes questionários é assegurada toda a confidencialidade de 
suas informações. Todos os resultados desta pesquisa obtidos serão publicados 
conforme padrões internacionais reconhecidos, e serão utilizados para fins de 
melhoria de políticas públicas para o setor educacional. 
 

Orientações 
 

As perguntas contêm respostas de múltiplas escolhas, assinale X na alternativa que 
melhor responde a pergunta. Haverá questões em que você poderá assinalar mais 
de uma alternativa.  
1) Quais os dias da semana você participa do Programa Mais Educação? 
 
( ) segunda-feira ( ) terça-feira ( ) quarta-feira ( ) quinta-feira ( ) sexta-feira 
 
2) Nesta pergunta você pode assinalar mais de uma alternativa: Quais atividades do 
Programa Mais Educação você participa? 
 
( ) esportes e lazer (futsal, futebol, judô, karatê e outros);  
 
( ) Cultura e artes (danças, teatro, pintura, cineclube, rádio escola, grafite, coral, 
fanfarra, sala de leitura, e outros) 
 
( ) reforço escolar (matemática,português e outros); 
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( ) informática; 
 
( ) promoção da saúde (saúde bucal, educação sexual,prevenção do uso de drogas); 
 
( ) educação ambiental. 
 
3) Nesta pergunta você pode assinalar mais de uma alternativa. Que atividades 
externas a escola, do Programa Mais Educação, você participou?  
( ) foi ao cinema, teatro, museu; 
( ) participou de campanhas contra drogas, violência nas escolas, bullying; 
( ) participou de atividades esportivas; 
( ) assistiu a palestras de visitantes na escola: 
( ) outros, citar:_______________________________________________ 
 
 
4) Como você avalia o trabalho dos monitores das atividades do Programa Mais 
Educação? 
( ) bom ( ) regular ( ) insuficiente ( ) não quero avaliar 
5) Nas atividades de reforço escolar,as aulas ministradas tem ajudado na melhoria 
das suas notas escolares? 
( ) sim ( )não ( ) tem ajudado um pouco. 
6) Algum conteúdo estudado nas aulas de reforço coincidiram com o conteúdo 
ministrado pelos professores ? 
( ) sim ( ) não 
7) Nesta pergunta você pode assinalar mais de uma alternativa.Quais os lugares 
abaixo são realizadas as atividades do Programa Mais Educação? 
( ) quadra de esportes ( ) sala de aula ( ) laboratório de ciências ( ) laboratório de 
informática; 
( ) sala de vídeo ( ) biblioteca ( ) refeitório ( ) em outra escola. 
8) Você é a favor da permanência do aluno na escola durante 07(sete) horas 
diárias? 
( ) sim ( ) não 
9) As estruturas físicas das escolas estão adequadas para o funcionamento do 
Programa Mais Educação? 
( ) sim ( ) não 
10) Como você avalia o Programa Mais Educação? 
( ) bom ( ) regular ( ) precisa ser reestruturado ( ) não quero avalia 
 
 



170 
 

APÊNDICE E - Questionário aos Professores do 9º ano 

 
 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
LINHA: POLÍTICAS E GESTÃO EDUCACIONAL 

 
QUESTIONÁRIO  

Público Alvo: Professores do 9º ano 
 

Introdução 
 
Este instrumento de coleta de informações é parte de um projeto de pesquisa 
científica, relacionado ao Programa Mais Educação (indutor da Educação Integral no 
Estado de Rondônia), que faz parte do Programa de Pós-Graduação STRICTO 
SENSU - Mestrado em Educação, da Universidade Federal de Rondônia. O objetivo 
do questionário é avaliar os impactos educacionais do programa, e repassar as 
informações ao Governo do Estado de Rondônia para que possa implementar 
melhorias na operacionalização do Programa Mais Educação. 
 
 

Termo de confidencialidade 
 

Aos respondentes destes questionários é assegurada toda a confidencialidade de 
suas informações. Todos os resultados desta pesquisa obtidos serão publicados 
conforme padrões internacionais reconhecidos, e serão utilizados para fins de 
melhoria de políticas públicas para o setor educacional. 
 
 
1) Mais tempo na escola possibilita aos alunos, uma quantidade maior de 
oportunidades de aprendizagem? 
 
 
 
 
2) Uma maior permanência dos alunos na escola, podem vir a romper os laços 
afetivo com seus familiares? 
 
 
 
 
3) Qual a sua concepção sobre Educação Integral? 
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4) Você participou de alguma formação sobre o Programa Mais Educação? 
( ) sim ( ) não 
 
 
 
 
5) As atividades de reforço escolar do Programa Mais Educação estão relacionadas 
com os conteúdos que você ministra em sala de aula? 
 
 
 
 
 
6) Que atividades relacionadas ao Programa Mais Educação, você já participou? 
 
 
 
 
 
 
7) Nas atividades de reforço escolar, as aulas ministradas tem ajudado na melhoria 
do rendimento acadêmico dos alunos? 
( ) sim ( )não ( ) tem ajudado um pouco. 
 
8) As estruturas físicas das escolas estão adequadas para a implantação da 
educação integral? 
 
 
9) Mais tempo na escola significa alunos menos vulneráveis ou em risco social nas 
ruas? 
 
 
 
 
10) Na sua opinião, a futura implantação da Educação Integral nas escolas da rede 
estadual pode modificar os indicadores educacionais (Prova Brasil, IDEB, fluxo 
escolar, evasão, retenção e outros) em Rondônia? 
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APÊNDICE F - Questionário ao Professor Coordenador do Projeto Mais 
Educação 

 
 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
LINHA: POLÍTICAS E GESTÃO EDUCACIONAL 

 
QUESTIONÁRIO  

Público Alvo: Professor coordenador do Programa Mais Educação 
Introdução 

 
Este instrumento de coleta de informações é parte de um projeto de pesquisa 
científica, relacionado ao Programa Mais Educação (indutor da Educação Integral no 
Estado de Rondônia), que faz parte do Programa de Pós-Graduação STRICTO 
SENSU - Mestrado em Educação, da Universidade Federal de Rondônia. O objetivo 
do questionário é avaliar os impactos educacionais do programa, e repassar as 
informações ao Governo do Estado de Rondônia para que possa implementar 
melhorias na operacionalização do Programa Mais Educação. 
 

Termo de confidencialidade 
 

Aos respondentes destes questionários é assegurada toda a confidencialidade de 
suas informações. Todos os resultados desta pesquisa obtidos serão publicados 
conforme padrões internacionais reconhecidos, e serão utilizados para fins de 
melhoria de políticas públicas para o setor educacional. 
 

 
1) As escolas inseriram no seu Projeto Pedagógico as atividades do contraturno? 

 

2) Os saberes oriundos da comunidade foram incorporados as atividades do 
contraturno escolar?  
 
 
3) Mais tempo na escola possibilita aos alunos, uma quantidade maior de 
oportunidades de aprendizagem? 
 
4) Mais tempo na escola podem vir a romper com os laços afetivos entre os alunos e 
seus familiares? 
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5) Quais foram os macrocampos escolhidos para serem trabalhados no Programa 
Mais Educação? Quem participou da escolha e quais os critérios utilizados? 
 
 
 
6) As estruturas físicas das escolas estão adequadas para a implantação da 
Educação Integral? 
 
 
7) O “professor comunitário ou professor coordenador”, do Programa Mais 
Educação vem sendo selecionado com base em sua proximidade com a 
comunidade? 
 
 
 
8) Quais as parcerias estabelecidas com a sociedade na implantação do Programa 
Mais Educação? 
 

9) Os documentos basilares do Programa Mais Educação (SECADI E SEB) foram 
socializados com a comunidade? 
 
 
10) Houve melhorias no IDEB, na última avaliação do MEC? E qual a relação desse 
índice com o Programa Mais Educação? 
 
 
 
 
 
11) Na sua opinião, o Programa Mais Educação está contribuindo para a futura 
implantação da Educação Integral em Rondônia? 
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ANEXO A – INSTRUMENTAL AVALIATIVO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO – 
ESCOLA CAPITÃO CLÁUDIO MANOEL DA COSTA E EMENTA DOS 

MACROCAMPOS 
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ANEXO B – INFORMAÇÕES DO PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
CAPITÃO CLÁUDIO MANOEL DA COSTA SOBRE SUPERLOTAÇÃO 
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ANEXO C – DESCRITORES DA PROVA BRASIL – 2011 
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