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RESUMO 

ALEPRANDI, Roberta Trevizani. As políticas educacionais de educação integral no 

Brasil e suas relações com o mundo do trabalho. 2017. 126f. Dissertação (Programa de 

Pós-graduação em Educação) – Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2017. 

A dissertação trata-se de uma pesquisa teórica a respeito das políticas públicas de 

educação integral em curso no Brasil e suas relações com o trabalho. Buscamos 

compreender a concepção de Educação integral dos Programas Mais Educação, Novo 

Mais Educação, Ensino Médio Inovador e Fomento à Educação Integral por meio dos 

quais o Estado vem ampliando a jornada escolar na educação básica, analisando suas 

consequências na organização da sociedade e confrontando-as com os princípios da 

omnilateralidade. Utilizamos o método do materialismo histórico-dialético com suas 

categorias de análise: totalidade, contradição e trabalho, e duas categorias analíticas: 

modo de produção capitalista e imperialismo, para a compreensão das relações 

educacionais no contexto da reestruturação produtiva. A pesquisa bibliográfica e 

documental possibilitou esclarecer as concepções de educação integral presentes no 

contexto histórico da educação brasileira e as imposições do imperialismo cujas ações 

se materializam nas políticas públicas educacionais. Na análise dos dados constatou-se 

que os programas de educação integral investigados apresentam medidas paliativas e 

compensatórias à população considerada em situação de vulnerabilidade social com o 

intuito de conter as lutas de classes e garantir uma educação que contemple o 

desenvolvimento de competências e habilidades dos trabalhadores para atuar no 

trabalho formal e informal. Os programas se caracterizam como educação liberal 

unilateral em tempo integral e não se confunde com a educação omnilateral defendida 

pela perspectiva socialista que só poderá ocorrer quando houver a superação do modo 

capitalista de produção por meio da revolução social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Integral. Concepções pedagógicas. Educação 

Omnilateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

ALEPRANDI, Roberta Trevizani. The education policies of integral education in Brazil 

and its relations with the world of work. 2017. 126f. Dissertation (PostGraduate 

Program in Education) - Federal University of Rondônia, Porto Velho, 2017. 

The dissertation is about a theoretical research concerning the public policies of integral 

education in course in Brazil and its relations with work. We seek to understand the 

conception of integral education of the More Education, New More Education, 

Innovative High School and Integral Education Promotion Programs through which the 

State has been expanding the school day in basic education, analyzing its consequences 

in the organization of society and confronting them with the principles of omnilaterality. 

We use the method of historical-dialectical materialism with its categories of analysis: 

totality, contradiction and labor, and two analytical categories: capitalist mode of 

production and imperialism, for the understanding of educational relations in the 

context of productive restructuring. The bibliographic and documentary research made 

it possible to clarify the conceptions of integral education present in the historical 

context of Brazilian education and the impositions of imperialism whose actions are 

materialized in public educational policies. In the analysis of the data it was verified that 

the integral education programs investigated present palliative and compensatory 

measures to the population considered in situations of social vulnerability in order to 

contain the class struggles and guarantee an education that contemplates the 

development of skills and abilities of the workers to work in formal and informal work. 

The programs are characterized as full-time unilateral liberal education and are not 

confused with the omnilateral education advocated by the socialist perspective that can 

only occur when the capitalist mode of production is overcome by means of social 

revolution. 

KEY WORDS: Integral Education. Pedagogical conceptions. Omnilateral Education. 
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1  INTRODUÇÃO 

A constante propaganda feita pelo Estado em relação à implantação da educação 

integral nas escolas brasileiras e os debates na graduação, em relação à inconsistência das 

aplicações dos programas de educação integral, na prática escolar, despertou nosso interesse 

em investigar os atuais programas de educação integral implantados nas redes públicas 

estaduais de ensino no Brasil. Destacamos os programas Mais Educação, Novo Mais 

Educação, Ensino Médio Inovador e Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo 

Integral, por serem as atuais propostas de educação integral em curso na educação brasileira.  

É necessário compreender que a educação integral oferecida no Brasil está ligada aos 

interesses do imperialismo e traz consigo concepções e ideologias vinculadas às relações de 

produção capitalista. Assim, este trabalho constituiu-se num esforço para realizar uma 

investigação científica no campo teórico a fim de conhecer cada um desses programas em sua 

essência, apontando suas consequências no mundo do trabalho. 

As propostas de educação integral foram defendidas e implantadas em todo o país. O 

Ministério da Educação, no uso de suas atribuições, instituiu o Programa Mais Educação, 

através Portaria Interministerial nº 17/2007, regulamentado pelo Decreto 7.083/10. O 

Programa constituiu-se como uma estratégia do governo federal para induzir a ampliação da 

jornada escolar e a organização curricular no ensino fundamental na perspectiva do que 

designam de Educação Integral. O Mais Educação foi extinto em 2016 pelo MEC e em seu 

lugar foi instituído o Programa Novo Mais Educação, através da Portaria nº 1.144, de 10 de 

outubro de 2016, cujo objetivo é ampliar o tempo de permanência do aluno na escola, 

fomentando a qualidade no ensino de Língua Portuguesa e Matemática. As propostas de 

educação integral não se restringiram ao ensino fundamental. Por meio do Programa Ensino 

Médio Inovador (ProEMI) instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, o governo 

federal buscou realizar a reestruturação dos currículos do Ensino Médio. No ano de 2016, 

com o objetivo de intensificar a implantação da educação integral nas escolas públicas da rede 

estadual, institui-se o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, 

pela a Portaria nº 1.145, de 10 de outubro de 2016, atuando em conformidade com Medida 

Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016. Ambos os programas apresentam a finalidade 

de melhorar a qualidade do ensino ofertado na educação básica, apresentando como público 

alvo a população considerada em situação de vulnerabilidade social.  

A educação integral está presente no Brasil desde o início do século XX com as ideias 

anarquistas. Nessa concepção, ocorre a defesa da formação integral do homem, sem 
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participação do Estado e religião no contexto educacional e nas lutas sindicais. Destacamos, 

em oposição às ideias anarquistas, o apoio do governo frente ao movimento integralista e a 

defesa do Estado integral. Nos anos de 1930, o discurso liberal assume forte participação no 

contexto educacional através da Escola Nova, culminando em algumas tentativas e 

experiências em educação integral. Em contrapartida à concepção liberal de educação integral 

surge a defesa da educação omnilateral na perspectiva socialista.  

A partir dos anos de 1990, a educação integral ganha maior visibilidade no contexto 

das políticas públicas brasileiras e redirecionam as teorias e práticas educacionais. O caráter 

opcional da implantação dos programas entendidos pelo Estado como de educação integral, a 

partir de 2016, já indica as características de obrigatoriedade que deverá assumir ao longo dos 

próximos anos.  

Verificando a crescente ampliação do tempo escolar de forma precária, sem 

infraestrutura necessária, sem investimento em recursos humanos, dentre outros graves 

problemas, buscamos desvelar as seguintes problemáticas:  

a) Quais as concepções de educação integral estão presentes nesses programas?  

b) Quais as origens, quem formula e financia esses programas?  

c) A que tipo de sujeitos a educação visa formar e que relação há com o fator 

econômico no contexto da reestruturação produtiva de um país capitalista 

semicolonial como o Brasil?  

d) Que relações há com a concepção de educação integral defendida pela concepção 

socialista?  

Para responder a tais indagações a pesquisa teve como objetivo geral analisar as 

políticas públicas de educação integral, tendo como base de análise a concepção de educação 

integral defendida pelos Programas Mais Educação, Novo Mais Educação, Ensino Médio 

Inovador e Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, identificando os 

interesses políticos e econômicos das propostas de educação integral e suas consequências na 

organização da sociedade. Para atingi-lo, buscamos:  

a) Identificar e analisar as concepções teóricas de educação integral presentes nos 

Programas;  

b) Identificar as origens, a materialização de suas formulações e as fontes de 

financiamento dos programas; 

c) Elucidar os interesses ideológicos existentes na formação dos sujeitos através dos 

programas de educação integral; 
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d) Analisar as relações econômicas que esses programas estabelecem com o mundo do 

trabalho no Brasil; 

e) Discutir as concepções de educação integral liberal contrapondo a educação integral 

defendida pela concepção socialista na defesa da omnilateralidade.  

Utilizamos como aporte teórico para as discussões sobre a educação integral os 

estudos de Cavaliere (2010), Silva e Silva (2012); na análise do modo de produção capitalista 

e imperialismo os estudos de Lênin (1978, 1979), Leher (1999) Marx e Engels (1989) Engels 

(1995) e Souza (2014). Também utilizamos o entendimento de omnilateralidade a partir das 

contribuições de Marx (1952, 1958), Pistrak (2003) e Manacorda (2007). 

A análise dos resultados foi realizada a partir dos fundamentos teórico-metodológicos 

do método do materialismo histórico-dialético entendido como um método que possibilita a 

captação dos fatos sociais, a realidade na perspectiva da práxis educativa e na interpretação, 

possibilitando a intervenção na realidade concreta, transformando em novas sínteses tanto na 

realidade concreta quanto no plano do conhecimento. “O método dialético possibilita [...] o 

desvelamento das contradições essenciais do fenômeno, se fixa na essência, no mundo real, 

no conceito, na consciência real, na teoria e ciência” (KOSIK, 1976, p. 16). Parte, portanto, do 

que é concreto para o abstrato, para depois voltar ao concreto, sendo o resultado desse 

movimento, uma apropriação final da prática objetiva do homem histórico, abarcando a 

totalidade e contradições existentes na busca pela essência do fenômeno investigado. KOSIK 

(1976, p. 201, grifo do autor) define que: 

A praxis na sua essência e universalidade é a revelação do segredo do homem como 

ser ontocriativo, como ser que cria a realidade (humano-social) e que, portanto, 

compreende a realidade (humana e não-humana, a realidade na sua totalidade). A 

praxis do homem não é atividade prática contraposta à teoria, é determinação da 

existência humana como elaboração da realidade.  

Nessa perspectiva, também Vázquez (2011, p. 32) aponta a “teoria da práxis 

revolucionária” que ultrapassa o caráter abstrato da filosofia idealista. O método, portanto, 

possibilita a interpretação da realidade, pautando-se na materialidade histórica e na 

concreticidade.  

Buscamos desvelar o problema da pesquisa nas categorias marxistas que nos ajudaram 

a compreender a complexidade que se abarca a educação integral, suas contradições e a defesa 

necessária da educação omnilateral.  

A partir do método dialético, buscamos interpretar a realidade por meio das categorias 

de análise: totalidade, contradição e trabalho, que são categorias desse método e, ainda, as 
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categorias analíticas: modo de produção capitalista e imperialismo, que desvelam o quadro 

das relações econômicas. 

Para Kosik (1976), a categoria totalidade possibilita a compreensão do todo 

correspondente a realidade concreta. Associando os fatos isolados ao todo, é possível  

desenvolver o entendimento da realidade que se processa por meio de um movimento em 

espiral. Sendo assim, o pensamento dialético parte do entendimento que o conhecimento 

humano se processa em um movimento espiral, recíproco entre o fenômeno e a essência e 

vice-versa capaz de atingir a concreticidade.  

A categoria contradição está presente em todo o desenvolvimento dos fenômenos. No 

método dialético é indispensável compreender as contradições existentes para se chegar à 

essência das forças que se opõem e se unem. As contradições presentes no interior dos 

fenômenos constituem o seu “movimento e desenvolvimento”. É, portanto, as contradições 

existentes nos fenômenos que os fazem desenvolver-se, por isso é necessário buscar 

compreendê-las (MAO TSÉ-TUNG, 1999, p. 41). Aplicamos as categorias da totalidade e da 

contradição para analisar os aspectos históricos econômicos e políticos dos programas de 

Educação Integral e suas consequências no mundo do trabalho.  

A categoria trabalho é uma categoria fundante da vida humana como princípio 

educativo, conforme análises desenvolvidas por Manacorda (2007), Lombardi (2010) e 

Saviani (2011). Constitui-se como categoria central no método porque é à base das relações 

sociais. É a atividade pela qual, na concepção marxista, garante a humanização e a 

sobrevivência do homem (MARX, 1952) apresentando como característica a capacidade 

ontológica de organizar as relações sociais de produção (ANTUNES, 1995). 

As categorias analíticas modo de produção capitalista e imperialismo serão 

fundamentadas na teoria marxista e na análise realizada por Lênin a respeito das relações 

econômicas contemporâneas, especialmente o processo de dominação de grandes potências 

sobre os países semicoloniais compreendidas por ele como uma fase superior do capitalismo 

(LÊNIN, 1979). Analisamos as relações de produção a partir da compreensão do movimento 

do capital no contexto da reestruturação produtiva. 

Utilizamos como fontes de dados: análise documental e bibliográfica. A coleta de 

dados foi desenvolvida utilizando-se dos seguintes instrumentos: Análise documental e 

pesquisa bibliográfica. A análise documental, conforme definida por Gil (2002, p. 46), tem 

por base “documentos outros que não aqueles localizados em bibliotecas”, que nos 

possibilitaram averiguar normas de implantação do programa, documentos, diretrizes dos 

organismos internacionais, módulos, necessários para a compreensão dos objetivos e 
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orientações para a instalação e manutenção dos programas nas escolas.  Alguns deles são: 

Constituição Federal (1988); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/96; o 

Plano Nacional de Educação – PNE (2001-2010); (2014-2021), Lei n.º 10.179/01, que 

dispõem sobre a educação em tempo integral no Ensino Fundamental; Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei nº 9089/1990), documentos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), (Lei n.º11.494/2007); Portaria normativa interministerial nº 17, de 24 de abril de 

2007; Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010; Manuais de Educação Integral (BRASIL, 

2009a; 2010b; 2011b), Passo a Passo (BRASIL, 2011a; 2013a) e Manuais Operacionais de 

Educação Integral (BRASIL, 2012a; 2013b; 2014b); Portaria nº 1.145, de 10 de outubro de 

2016; Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009; Portaria nº 1.144, de 10 de outubro de 2016; 

Programa Novo Mais Educação: documento orientador (2016c). 

Por meio de pesquisa bibliográfica, fizemos um levantamento criterioso da literatura a 

respeito da educação integral e em seguida uma análise teórica detalhada. Para Gil (2002, p. 

44), os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são aquelas que se propõem a 

análise das diversas posições sobre uma problemática. 

A dissertação se divide em seções. Na primeira trataremos da educação integral no 

Brasil e suas concepções teóricas. Na segunda discutiremos o papel dos organismos 

internacionais, especialmente do Banco Mundial na formulação das políticas de educação 

integral e suas consequências no mundo do trabalho e, na última sessão, apresentaremos 

análise dos programas Mais Educação, Novo Mais Educação, Ensino Médio Inovador e o 

Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral apontando o caráter 

unilateral liberal que a educação ofertada por esses programas estabelece na educação 

brasileira e a defesa da omnilateralidade como único modo de educação integral, que só é 

possível em uma nova organização social diferente da sociedade capitalista. 
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2 EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL E SUAS CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

A educação integral é uma prática desenvolvida desde a Grécia Antiga, porém foi a 

partir de meados do século XXI que se intensificou nas políticas educacionais e passou a se 

materializar incessantemente nas escolas públicas brasileiras. O seu conceito está presente nos 

mais variados discursos em distintas correntes. 

No Brasil, podemos destacar que as principais matrizes ideológicas que orientam as 

políticas educacionais de educação integral são: A concepção libertária construída pelos 

Anarquistas; A Integralista gerada pelo movimento do integralismo; A liberal originada na 

Escola Nova; e a Socialista fundamentada na teoria marxista.  

Com o intuito de compreender as concepções que orientam as bases teóricas e práticas 

da educação integral, buscaremos, nesse capítulo, realizar uma investigação teórica, por meio 

de uma breve contextualização histórica da educação integral no Brasil para em seguida 

analisar as concepções de educação integral, destacando seus principais conceitos e 

representantes.  

 2.1. Contexto histórico da educação integral no Brasil 

A educação integral é um assunto que vem ganhando visibilidade desde o final do 

século XIX e início do século XX no Brasil. 

Podemos, porém, afirmar que desde a Antiguidade, na Grécia Antiga, com o termo 

Paideia, já se discutia sobre a necessidade da formação integral do homem, na mais completa 

amplitude do termo, envolvendo os aspectos físicos e espirituais, sem hierarquização do 

conhecimento (JAEGER, 2001). Entretanto, durante séculos o debate sobre a educação 

integral permaneceu estagnado, devido à ausência de institucionalização do ensino, 

ressurgindo apenas no século XVIII, início da Idade Contemporânea marcada pela Revolução 

Francesa.  

As ideias iluministas de Liberdade, Igualdade e Fraternidade presentes na Revolução 

Francesa, conduziram também a educação. Ocorreu a institucionalização nacional do ensino, 

sob forte influência dos jacobinos, e retomou-se à defesa da educação integral proposta por 

Lepeletier, defendendo o desenvolvimento pleno das crianças, em seus aspectos intelectual, 

físico e moral, o que resultou no fortalecimento de teorias e práticas pedagógicas de educação 

integral (COELHO, 2009). 

Constata-se que as ideias sobre educação integral presentes na Paideia, e pelos 

revolucionários franceses serviram de bases para nortear a formação integral do homem no 

decorrer dos séculos XVIII, XIX e XX. Porém, no mundo ocidental, a partir da Revolução 
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Francesa, as concepções que embasavam as teorias e práticas na educação integral passaram 

por uma tripartição constituída por diferentes bases político-epistemológicos, de matrizes 

ideológicas conservadoras, liberais e socialistas (PESTANA, 2014).  

No Brasil, destaca-se que as primeiras experiências de educação integral, ocorreram 

no final do século XIX e início do século XX, sob influência do movimento anarquista, com 

uma constante denúncia sobre a influência do Estado e da Igreja na consolidação da 

exploração das classes trabalhadoras pelo capitalismo, propôs uma organização educacional 

diferenciada, pautada no ideário anarquista.  

Imigrantes trabalhadores vindos da Itália e Espanha trouxeram consigo os ideários 

anarquistas que já ocorriam fora do Brasil. O intuito era propiciar a libertação à classe 

trabalhadora, que sofria opressão por parte dos patrões, reivindicando novas formas de 

organizações trabalhistas e educacionais, já que no seio da produção capitalista os 

trabalhadores sofriam com as leis impostas pelos patrões sem levar em conta as 

especificidades da população que compunha a classe trabalhadora (homens, mulheres e 

crianças).  

A imprensa anarquista apresentou um importante papel na organização dos 

movimentos sindicais anarquistas no Brasil fornecendo também subsídios para uma nova 

prática educacional. Atuava traduzindo textos e experiências anarquistas já ocorridas fora do 

país, possibilitando à massa operária conhecimento e mecanismos de organização e luta 

contra as imposições em que estava submetida. Martins (2007, p. 9) relata que: 

A educação através da imprensa era possível porque nos sindicatos, nos Centros 

Culturais e nas escolas, os anarquistas tinham o costume de fazer sessões de leitura 

de jornais, após a leitura era feito o debate sobre os temas lidos. A ação da 

pedagogia racional libertária tinha como pressuposto uma ampla formação, a 

formação integral do ser humano, não importando se este seria uma criança, jovem 

ou adulto. Os anarquistas organizavam palestras e conferências nos chamados 

Centros de Cultura Social. Produziam jornais e outras atividades culturais, ações que 

visavam a transformação da sociedade na qual viviam os operários. Havia uma 

articulação entre a imprensa, os Centros de Cultura Social, as Ligas dos 

trabalhadores e as escolas libertárias.  

Apresentando tantas contribuições para a disseminação do ideário anarquista no 

Brasil, a imprensa foi fortemente atacada pela repressão. No entanto, suas ideias foram 

inseridas nas organizações sindicais, que passaram a organizar greves, panfletagens, comícios 

entre outras ações. Os anarquistas defendiam a ideia de que “era necessária instrução para 

melhor reivindicar, ao mesmo tempo em que era necessário reivindicar para poder estudar 

mais” já que ás classes trabalhadores viviam distantes da educação escolar e em péssimas 

condições de trabalho, (CALSAVARA, 2002, p. 5). Os anarquistas percebiam e buscavam 

denunciar os malefícios que a educação, apresentada pela Igreja e Estado, trazia às camadas 
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sociais. Afirmavam que a educação libertária só poderia acontecer sem a intervenção de 

ambos, por isso lutavam por uma educação livre dos dogmas e apresentavam como princípios 

educacionais a coeducação dos sexos e classes sociais, bem como a união entre ensino 

intelectual e manual, possibilitando a formação integral do homem pautado na racionalidade, 

liberdade e espontaneidade (KASSICK, 2008). 

No contexto educacional brasileiro, destacamos a influência dos princípios da Escola 

Moderna de Barcelona e suas experiências libertárias para a organização educacional de um 

ensino voltado às classes operárias brasileiras que se viam afastadas da educação escolar, 

dado o descaso do Estado. A educação defendida pelos anarquistas deveria ser integral, 

racional e libertária. Integral no sentido de possibilitar um amplo domínio do conhecimento; 

racional, pois o ensino deveria pautar-se na razão científica; e libertária no sentido de 

promover a libertação do homem livrando-o da alienação e opressão. Destacamos a abertura 

das Escolas Modernas no Brasil seguindo os princípios libertários de Francisco Ferrere y 

Guardia e Kropotkin. Tais escolas tentavam se manter sem a intervenção do Estado ou do 

clero. Destacamos ainda a figura de João Penteado como um dos principais seguidores de 

Ferrer y Guardia a implantar a primeira Escola Moderna no Brasil. 

A título de conhecimento apresentaremos algumas escolas Modernas no Brasil e 

algumas que seguiam as propostas das Escolas Modernas conforme pesquisa realizada por 

Martins (2007, p. 7, grifos do autor):  

• Escola Nova, fundada em 1909, situada na Av. Celso Garcia, 262, São Paulo. 

• Escola Moderna n°1, fundada em maio de1912, situada na Rua Saldanha Marinho, 

66, São Paulo. 

• Escola Moderna do Ceará, fundada em 1911, situada na Rua Major Fecundo, 186, 

Fortaleza. 

• Escola Moderna n°2, fundada em 1913, situada na Rua Müller, 74, São Paulo. 

• Escola Moderna de Petrópolis, fundada em 1913. 

• Escola Moderna de Porto Alegre, funcionava em 1919 à Rua Ramiro Barcelos, 197 

• Escola Racional Francisco Ferrer, fundada em 1919, em Belém do Pará. 

• Nova Escola, fundada em 1920, no Rio de Janeiro. 

• Escola Livre, fundada em 1920 pelos Operários em Fábricas de Tecidos de 

Petrópolis. 

Outras escolas que empregaram métodos semelhantes aos da Escola Moderna, no 

Brasil: 

• Escola Eliseu Réclus, de Porto Alegre. 

• Escola da União Operária de Franca, fundada em 1912, por Teófilo Pereira. 

• Escola Noturna da Liga Operária de Sorocaba, fundada em 1912. 

• Escola Operária 1° de Maio, localizada em Vila Isabel e depois em Olaria, Rio de 

Janeiro. 

• Universidade Popular de Cultura Racional e Científica, fundada em 1915, anexa à 

Escola Nova de São Paulo, e que oferecia cursos preparatórios para professores. 

• Escola Joaquim Vicente, fundada em 1920, em São Paulo. 

• Escola Profissional, fundada em 1920 por iniciativa da União em Fábricas de 

Tecidos, no Rio de Janeiro. 

• Escolas para Operárias do Centro Feminino Jovens Idealistas (duas), fundadas em 

1920, situadas na Rua Borges de Figueiredo, 37, e na Rua Joli, 125. 
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• Escola da Liga da Construção Civil, fundada em 1920, em Niterói. 

• Grupo Escolar Carlos Dias, “órgão do Sindicato dos Pedreiros, Carpinteiros e 

Demais Classes dos Trabalhadores em Geral”, em Salvador. 

Nessas escolas, procuravam colocar em prática a coeducação dos sexos e classes 

sociais defendendo a valorização da espontaneidade e aptidões dos alunos. Buscavam 

promover reflexões sobre as desigualdades e rejeitavam qualquer forma de expressão 

autoritária, almejando formar uma sociedade organizada pela autogestão. O ensino tinha como 

objetivo formar os alunos para o trabalho e para a militância. Os anarquistas percebiam que a 

educação oferecida pelo Estado atuava de forma autoritária e repressiva, cuja prática mantém 

o homem preso às amarras dos dogmas sociais. Assim, compreendia ser de grande relevância 

utilizar-se da educação sem a intervenção do Estado e Igreja na busca pela transformação da 

realidade social, confiando no poder transformador que a educação, pautada na liberdade e 

racionalidade, poderia exercer sobre a sociedade.  

Por volta dos anos de 1920, ocorreu o declínio da hegemonia anarquista e do 

movimento operário. Reconhecemos que o movimento anarquista foi importante para a 

educação das classes operárias no dado momento histórico, principalmente no que se refere à 

formação integral. Compreendemos também o importante papel da educação na 

transformação da sociedade, no entanto, defendemos que não será apenas por meio da 

educação que iremos superar o modo de produção vigente. O contexto é muito mais amplo e 

complexo, envolve a compreensão da totalidade e das contradições existentes. A educação por 

si só não é capaz de transformar a sociedade.  

No contexto histórico da educação integral, destacamos também as contribuições do 

Movimento da Escola Nova na busca pela ampliação das funções da escola a partir da década 

de 1930, com a figura de Anísio Teixeira, obtendo grande influência das ideias do norte-

americano John Dewey, com bases no pragmatismo, exercendo a defesa da escola pública, 

com um ensino público, gratuito, laico e obrigatório (CAVALIERI, 2010).  

Anísio Teixeira nasceu em Caetité na Bahia no ano de 1900. Foi jurista, escritor, 

intelectual e educador. Formou-se Bacharel em Direito, no Rio de Janeiro, em 1922. Na 

Bahia, a convite do governador do Estado, assumiu o cargo de inspetor geral do ensino na 

Secretaria de Interior, da Justiça e Instrução Pública nos anos de 1924 a 1929, tornando-se 

educador. Preocupava-se com a organização e a administração do sistema público de ensino e 

as reformulações na educação. Foi um dos destaques no Manifesto dos Pioneiros, o qual 

difundiu os pressupostos da escola nova, e a defesa da educação integral. Compreendia que a 

escola tinha o dever de adequar-se para formar os cidadãos que atendessem à modernização 

que incidia na sociedade (NUNES, 2000).  
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Anísio Teixeira propôs ao ensino primário a finalidade de formar integralmente os 

alunos, capazes de atuarem civilizadamente no desenvolvimento tecnológico e cientifico do 

país. (COELHO, 2009). Idealizou a criação do Centro Educacional de Carneiro Ribeiro 

(CECR), cujo “delineamentos pedagógicos [...] concretizavam as expectativas liberal-

democráticas de educação propostas por Anísio” (PORTILHO, 2005, p. 6). Localizava-se em 

Salvador, estado da Bahia, e tornou-se conhecido como o primeiro Centro de educação 

popular no Brasil, fornecendo atividades diferenciadas no contraturno, com o intuito de 

expandir o conhecimento as classes populares, referido como modelo de educação integral 

(NUNES, 2009). O Centro era composto da seguinte forma: 

a)Quatro Escolas-classe de nível primário para mil alunos cada, com funcionamento 

em dois turnos; b)Uma Escola-parque, com sete pavilhões, destinados às chamadas 

práticas educativas, onde os mesmos alunos completavam sua educação, em horário 

diverso, de maneira a oferecer àqueles meninos o dia completo de permanência em 

ambiente educativo (EBOLI, 1969, p. 12). 

Nesse espaço, eram atendidos crianças entre 7 (sete) aos 15 (quinze) anos, organizados 

em grupos de acordo com a idade. Oferecia uma complementação do ensino no horário oposto 

às aulas das escolas-classes. Os alunos permaneciam o dia todo no CECR e nele podiam se 

alimentar e tomar banho. Cada escola-parque possuía os seguintes setores: pavilhão de 

trabalho, setor socializante, pavilhão de educação física, jogos e recreação, biblioteca, setor 

administrativo e almoxarifado, teatro de arena ao ar livre e setor artístico (CAVALIERI, 

2010). Para controle administrativo e eficácia dos objetivos educacionais propostos pelo 

Centro o número máximo de matriculas ofertado por Centro foi fixado em 4.000 (quatro mil) 

alunos. “Diversos programas educativos foram prenunciados por Anísio, como bibliotecas 

infantis, conjuntos residenciais, atividades artísticas e culturais, iniciação ao trabalho e 

educação física e saúde” (PORTILHO, 2005, p. 6). O intuito de Anísio Teixeira era formar 

uma escola que lembrasse uma universidade infantil (EBOLI, 1969). Em linhas gerais, o 

CECR fundamentava-se nas seguintes premissas: 

[...] o rompimento de paradigmas que regiam a educação até a década de 30, a 

adaptação da base teórica pragmatista adaptada ao contexto brasileiro e a evolução 

dos estudos psicológicos, além da ampliação do tempo escolar como garantia de 

oferecimento de uma educação integral (PORTILHO, 2005, p. 6). 

O CECR representa a posição crítica que Anísio Teixeira postulava tanto em obras 

teóricas quanto práticas contra a simplificação da escola pública e do ensino oferecido por ela 

(CAVALIERI, 2010). Foi inaugurado parcialmente em 21 de outubro de 1950 e sua 

organização pedagógica ocorria da seguinte forma: 

No setor instrução, manter-se-ia o trabalho convencional da classe, o ensino da 

leitura, escrita e aritmética e mais ciências físicas e sociais, e no setor educação - as 
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atividades socializantes, a educação artística, o trabalho manual, as artes industriais 

e a educação física. [...] localizamos quatro pavilhões [...] para as escolas que 

chamamos de escolas-classe, isto é, escolas de ensino de letras e ciências, e um 

conjunto de edifícios centrais que designamos de escola-parque, onde se 

distribuiriam as outras funções do centro, isto é, as atividades sociais e artísticas, as 

atividades de trabalho e as atividades de educação física. A Escola-Classe aqui está: 

é um conjunto de 12 salas, planejada para o funcionamento melhor que for possível 

do ensino de letras e ciências, com dependências para administração e áreas de estar. 

É uma escola parcial e para funcionar em turnos. Mas virá integrá-la a Escola-

Parque. A criança fará um turno na Escola-Classe e um segundo turno na Escola-

Parque (EBOLI, 1969, p. 16). 

Embora Anísio Teixeira não tenha usado em suas obras e discursos o termo educação 

integral, o CECR destaca-se pela amplitude do ensino que se propunha a fazer, indo contra a 

constante simplificação do ensino que se espalhou pelo país nas décadas anteriores a sua 

implantação. Visava preparar a criança em seus aspectos mais amplos possíveis para a vida 

em sociedade, como se nota nos principais objetivos apresentados pelo CECR: 

a) dar aos alunos a oportunidade de maior integração na comunidade escolar, ao 

realizar atividades que os levam à comunicação com todos os colegas ou com a 

maioria deles; b) torná-los conscientes de seus direitos e deveres, preparando-os 

para atuar como simples cidadãos ou líderes, mas sempre como agentes do 

progresso social e econômico; c) desenvolver nos alunos a autonomia, 

iniciativa, a responsabilidade, a cooperação, a honestidade, o respeito a si 

mesmo e aos outros (EBOLI, 1969, p. 26). 

Expandindo as funções da escola com o intuito de formar cidadãos ativos na 

sociedade, Anísio Teixeira almejava além a ampliação do ensino, o término do dualismo 

escolar, ou seja, escola e educação diferenciada para ricos e pobres. Sua proposta era realizar 

uma educação primária integral fundada na concepção de escola comum a todos 

indistintamente da classe social, em que pobres e ricos recebessem a mesma educação 

baseada em experiências reais com a finalidade de socializar e democratizar a vida dos 

brasileiros (CAVALIERI, 2010).  

Anísio Teixeira teve participação ativa também no processo de elaboração da primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 4.024, de dezembro de 1961), a qual 

permanecia criticando a simplificação do ensino e defendendo a educação primária integral. 

Foi convidado, em 1962, para ser Conselheiro do Conselho Federal de Educação. Foi um 

dos fundadores da Universidade de Brasília, ao lado de Darcy Ribeiro, da qual se tornou 

reitor entre 1963 e 1964. Realizaram-se diversas ações na educação, entretanto, com a 

ditadura militar, no ano de 1964, ele foi exonerado das funções de Reitor da UnB, mas 

continuou presente no Conselho Federal de Educação, não sendo reconduzido ao cargo entre 

1967/1968. Em 1971, candidatou-se à Academia Brasileira de Letras, e durante sua 

campanha, foi encontrado morto em onze de março de 1971, em circunstâncias 
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consideradas obscuras. De acordo com textos presentes na Comissão da Verdade
1
 seu 

corpo foi achado no fosso do elevador na Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. 

Apesar do laudo de morte acidental, há suspeitas de que tenha sido vítima das forças de 

repressão do governo do General Emílio Garrastazu Médici. João Augusto de Lima Rocha 

contesta versão do Regime Militar de que Anísio Teixeira faleceu em queda afirmando por 

meio de um relatório detalhado encaminhado à Comissão da Verdade que Anísio foi 

assassinado e, em seguida, colocado no fosso do elevador. Apresentam no relatório vários 

pontos que comprovam a veracidade da afirmação de assassinato.  

Após sua morte, as propostas de Anísio se estagnaram e não foi possível a implantação 

de novos Centros devido ao alto custo financeiro. A concepção de educação integral 

permaneceu esquecida por 20 anos (CAVALIERI, 2010). A partir de 1980, volta-se a discutir 

a respeito da educação integral, destacando-se a figura de Darcy Ribeiro, nascido em Minas 

Gerais, no ano de 1922. Na trajetória de sua vida destacamos que Darcy Ribeiro foi:  

[...] Antropólogo, com vivência entre os índios; professor (mestre universitário); 

fundador de universidades [...]; pesquisador das Ciências Sociais; educador e 

implantador de escolas; Ministro de Estado; escritor, romancista, político; 

administrador; Secretário de Cultura e acadêmico de fardão, membro da Academia 

Brasileira de Letras (ABL) (PINTO, PIMENTEL e LEAL, 2000, p. 5). 

Em sua carreira como escritor produziu vastas obras com críticas à história brasileira e 

defesa às causas indígenas. Foi exiliado na ditadura militar de 1964. Faleceu em fevereiro de 

1997 no Distrito Federal, em Brasília. Foi autor das obras Aos trancos e barrancos, O povo 

brasileiro, entre tantas outras. Seus principais romances foram Maíra e O mulo. No Brasil 

escreveu Utopia selvagem e Migo. Seu último livro, publicado foi A fundação do Brasil.  

Darcy Ribeiro apresentou propostas ao campo educacional que se aproximavam das 

ideias defendidas por Anísio Teixeira, no que se refere à escola de tempo integral. No entanto, 

percebia as deficiências da educação pública frente às classes trabalhadoras e via a 

necessidade de vincular educação e assistência básica - alimentação, saúde e lazer (PINTO, 

PIMENTEL e LEAL, 2000). Foi secretário da Cultura e Coordenador do Programa Especial 

de Educação, na cidade do Rio de Janeiro em 1982 com o encargo de implantar 500 Centros 

Integrados de Educação Pública no Brasil, apresentando como finalidade a redução dos 

números de menores infratores das ruas e fornecer um espaço para formação continuada aos 

professores (MONTEIRO, 2009). Os Centros Integrados de Educação Pública - CIEP foram: 

                                                           
1
 A comissão da Verdade é o órgão responsável por examinar e esclarecer violações de direitos humanos 

ocorridas entre 1946 e 1988, período que abarca a Ditadura Militar (1964-1985). Sua criação foi aprovada após 

muita polêmica na Câmara dos Deputados no dia 21 de setembro de 2011 e teve sua primeira reunião no dia 16 

de maio de 2012. Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2012-07-16/o-que-e-comissao-da-

verdade.html.  
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[...] escolas públicas construídas no estado do Rio de Janeiro com o objetivo de 

abrigar a proposta de educação integral em tempo integral. Eles foram implantados 

sob a forma de Programas Especiais de Educação (PEE), sendo o primeiro Programa 

instaurado em 1986 e o segundo em 1994. Ambos foram implantados sob o governo 

do líder pedetista [...] Leonel Brizola, e sob a coordenação do professor Darcy 

Ribeiro (PORTILHO, 2005, p. 8). 

Esse modelo de escola de educação em tempo integral, conhecida também como 

Brizolão, apresentou um importante papel na educação brasileira, foi considerada pioneira em 

relação à formação continuada de professores e assim como as propostas de Anísio Teixeira 

caminhou rumo à democratização do ensino brasileiro. A escola foi arquitetada por Oscar 

Niemeyer e objetiva expandir o espaço escolar e ampliar o tempo dos alunos na escola. 

Contemplavam em sua organização pedagógica atividades curriculares e diversificadas 

(COELHO, 2009). É importante ressaltar que: 

O CIEP é integrado em vários sentidos: seu projeto desenvolve uma proposta de 

currículo que assume a cultura como eixo articulador das atividades pedagógicas 

voltadas para aspectos pertinentes ao desenvolvimento de uma vida saudável. A 

dimensão integradora propõe o desenvolvimento de um diálogo constante e 

transformador com a comunidade a que atende. Assim, o projeto pedagógico implica 

pensar esta escola como polo de dinamização cultural, possibilitando a elaboração e 

apropriação dos saberes escolares pelos alunos, com abertura para receber e 

incorporar saberes próprios à comunidade, inclusive para o resgate de práticas e 

saberes em risco de desaparecimento ante a pressão dos meios de comunicação 

(MONTEIRO, 2009, p. 38). 

As atividades nas propostas do CIEP, como ressaltamos, deveriam ocorrem de forma 

interdisciplinar e transdisciplinar. O CIEP buscava contemplar nas ações pedagógicas a 

“educação, cultura e saúde de forma orgânica, considerando que a escola é um espaço de 

produção de saberes, vivo e dinâmico, no qual alunos e professores são sujeitos e 

participantes ativos do processo de criação cultural” (MONTEIRO, 2009, p. 38). Contudo, 

para a realização da integração do ensino contemplando os diversos aspectos citados tornam-

se indispensável à ampliação e organização dos horários para a aplicação das atividades. 

Dessa forma, as atividades no CIEP ocorriam também em horários vespertinos, noturnos e 

finais de semana. As atividades eram aplicadas da seguinte forma: 

No horário vespertino, jovens e adultos são recebidos nos projetos de educação 

juvenil, que oferecem oportunidades para complementar estudos interrompidos 

precocemente. Nos finais de semana, grupos da comunidade são recebidos para a 

prática de esportes na quadra, sessões de cinema, reuniões, festas... Escola aberta... 

tempo e espaço ampliados... [...] os Cieps são escolas públicas no sentido mais 

amplo que o termo possa assumir: universais, abertas para receber qualquer aluno; 

gratuitas na oferta das vagas, que são financiadas com recursos estatais; laicas, 

porque não ensinam nenhuma religião e, portanto, estão abertas a alunos de todos os 

credos religiosos, que ali encontram a oportunidade para conviver com pessoas de 

diferentes religiões, num exercício de tolerância e respeito (MONTEIRO, 2009, p. 

39). 
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No CIEP, é evidente a ampliação da função da escola, buscando inovar as suas 

experiências, mas evidenciamos também, no CIEP, um direcionamento em seus objetivos não 

só aos alunos, mas também à formação contínua dos professores. Ressalta-se que no CIEP 

“[...] O horário integral exige e permite que professores tenham tempo para reuniões diárias 

destinadas ao planejamento, estudo e desenvolvimento de práticas reflexivas que possibilitem 

a constante avaliação e qualificação do trabalho realizado (MONTEIRO, 2009, p. 35)”. A 

escola, nesse novo modelo, preocupava-se com a formação dos professores devido à 

diferenciada demanda de alunos, os quais teriam que trabalhar, tendo em vista que ao 

contrário do que ocorria, na maioria das escolas, o alunado do CIEPs, em grande parte, 

compunha-se de uma população muito carente, vindos da periferia. Apresentava-se também 

como um fator relevante à necessidade de estudos para a articulação e integração do ensino 

para atender à proposta pedagógica do CIEP, nos quais, os professores deveriam colocá-las 

em prática, ou seja, os professores precisariam estar preparados para realizar um planejamento 

integrado, articulando o seu conhecimento com os dos demais profissionais. Outro fato é o 

surgimento de novas propostas no campo educação referente ao papel do professor. Podemos 

destacar que: 

As propostas referentes ao professor reflexivo, que vão chegar ao Brasil a partir dos 

textos de Nóvoa e Shön, no início da década de 1990, eram postas em prática nos 

CIEPS. Ao contratar professores das séries iniciais, com formação de ensino médio, 

desenvolvia-se experiência de formação pós-média que já apontava para a 

necessidade de formação em nível superior para estes docentes (MONTEIRO, 2009, 

p. 47). 

Ambos os critérios apresentados contribuíram direta ou indiretamente para a 

intencionalidade na formação de professores pelo CIEP. Ao contextualizar a implantação das 

propostas do CIEP, é importante enfatizar os estudos críticos no campo educacional, 

ocorridos nas de décadas de 1960 e 1970, que buscavam revelar a falácia da suposta 

neutralidade que a instituição escolar apresentava bem como as suas contribuições para a 

manutenção da ordem vigente realizada por meio do currículo ofertado. Essas discussões 

contribuíram para reflexões a cerca dos conteúdos curriculares que apresentavam 

principalmente na disciplina de História.  “A chamada teoria crítico-social dos conteúdos se 

desenvolveu nesse período, influenciando o projeto” (MONTEIRO, 2009, p. 410). Nesse 

contexto, os “CIEPs surgiram, como uma escola revolucionária em todos os sentidos, que 

atuaria como espaço privilegiado para a crítica das desigualdades e luta para a construção de 

uma sociedade mais justa, inclusive através dos conteúdos ali ensinados” (MONTEIRO, 

2009, p. 41). Assim, os professores deveriam ter formação o suficiente para conseguirem 

selecionar e aplicar da melhor forma possível os conteúdos escolares. 
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Embora o CIEP apresentasse uma proposta inovadora e diversificada, a partir de 1990, 

foi alvo de críticas realizadas por estudiosos e alguns jornais. Destaca-se que “[...] esse 

modelo de escola, por sua vez, não é, como se pensa, uma criação de Anísio Teixeira ou 

Darcy Ribeiro. Ele se constitui uma regra nos países avançados. O período de permanência na 

escola é a base para seu sucesso” (PINTO, PIMENTEL e LEAL, 2000, p. 10). Manter jovens, 

adolescentes longe das ruas e da criminalidade ao mesmo tempo em que lhes são oferecidos 

as mais variadas atividades, sejam elas pedagógicas, culturais e assistenciais independente da 

qualidade em que esses conteúdos são ofertados é uma estratégia política e econômica. Além 

das críticas em relação à função assistencialista que assumirá, o CIEP também foi criticado 

em relação aos altos custos financeiros que eram necessários para o seu funcionamento, sem 

apresentar um resultado satisfatório, recendo a atribuição de na realidade servir como abrigo 

para as crianças e adolescentes marginalizados permanecerem (MAURÍCIO, 2009). Nesse 

contexto, de críticas o número de matrículas tanto por parte da população com melhores 

condições sociais quanto às classes marginalizadas caíram significativamente. Os CIEPs e 

suas propostas de atender às camadas mais marginalizadas passaram a serem vistos como 

função de escola-abrigo e acabaram perdendo o foco específico de promover a integração do 

conhecimento e ser um espaço de socialização (BRANDÃO, 2009). No entanto, embora 

tenham sidos alvos de críticas, os CIEPs ainda existem, mas perderem a originalidade das 

propostas iniciais. Constata-se que até o fim do governo de Brizola foram construídos os 500 

CIEPs propostos.  

Entre 1986 a 1993, contata-se a implantação do Programa de Formação Integral da 

Criança (PROFIC), em São Paulo, apresentando como público alvo as crianças em situação de 

vulnerabilidade social das escolas das redes municipais e estadual. A partir da década de 

1990, no governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992), com a implantação do Programa 

Minha Gente, foram criadas as unidades denominadas de Centros Integrados de Atendimento 

à Criança e ao Adolescente (CIACs). Em 1992, modificaram sua nomenclatura para Centros 

de Atenção Integral à Criança - CAICs. A mudança na nomenclatura ocorreu devido à 

mudança também em seu objetivo. Nos CIACs, destacava- se “a característica arquitetônica 

do centro integrado. Com o nome Centro de Atenção Integral à Criança - CAIC, a tônica 

desloca-se para o atendimento integral, que requer a adoção de pedagogia própria 

independente do espaço físico a ser utilizado” (SOBRINHO; PARENTE, 1995, p. 7). Em 

1993, destacamos a criação de outro programa denominado Programa Nacional de Atenção à 

Criança e ao Adolescente (PRONAICA) por meio da Lei 8.642. Verifica-se que o Programa 

apresentava as seguintes diretrizes:  
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a) a garantia do direito da criança ao pleno desenvolvimento de suas capacidades e 

potencialidades; b) a universalização do atendimento às necessidades básicas da 

criança e do adolescente, embora priorizando medidas voltadas à população mais 

pobre e sem assistência; c) a oferta de serviços de qualidade para as crianças, em 

oposição a soluções precárias e improvisadas, parciais, descontínuas e meramente 

assistencialistas; d) a irradiação e a disseminação de novas tecnologias, adequadas à 

atenção integral; e) a intersetorialidade, a intercomplementaridade, a articulação de 

ações; f) a descentralização das ações, pela ação compartilhada entre União, estados 

e municípios e entre os diversos setores sociais e a comunidade, e o 

compartilhamento de responsabilidades; e g) a flexibilidade em termos normativos, 

programáticos e gerenciais (SOBRINHO; PARENTE, 1995, p. 7). 

Percebemos que, em ambos os programas, prevaleciam o objetivo de atender, 

prioritariamente, à população, em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de aliviar a 

pobreza, porém, a maioria desses programas parou de funcionar, ainda na década de 1990.  

A partir dos anos 2000, intensifica a formulação de propostas em relação à educação 

integral em tempo integral, vinculadas a programas de transferências de rendas a famílias em 

situação de pobreza ou extrema pobreza, por meio do programa denominado Bolsa Família
2
, 

ou seja, o governo oferece a educação em tempo integral principalmente à população de baixa 

renda que depende de programas como o Bolsa Família para sobreviver e torna 

imprescindível a permanência dos alunos beneficiados na escola, caso contrário, ocorre o 

corte do benefício.  

As políticas de educação integral e, em tempo integral, no século XXI, foram 

retomadas com seus discursos ideológicos, como função política de enfrentamento das 

desigualdades sociais e educacionais (LECLERC e MOLL, 2012). O que ocorre, no entanto, é 

a escamoteação das relações de poder que está implícita na formação da sociedade brasileira 

bem como, os interesses políticos e econômicos que as orientam. A desigualdade social e o 

atraso econômico do país não ocorrem devido ao grande nível de crianças fora da escola, 

como afirmam inúmeros governos, quando impõem diversos programas educacionais. O 

sistema econômico que rege a sociedade é o responsável por colocar a maioria dos cidadãos 

na condição miserável de vida.  

O que se nota, até o momento, é que, ao longo da história, as propostas de educação 

em tempo integral ressurgem ou descontinuam de acordo com os interesses dos governos e 

                                                           
2
 O Programa Bolsa Família foi instituído pelo Governo Federal, pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 

regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, alterado pelo Decreto nº 6.157 de16 de julho 

de 2007.  É gerenciado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e beneficia 

famílias pobres (com renda mensal por pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extremamente pobres (com renda 

mensal por pessoal de até R$ 60,00). [...] Como se trata de um programa de promoção da família, é necessário 

que a família beneficiada cumpra as chamadas “condicionalidades” estabelecidas pelo programa, que são: O 

acompanhamento da saúde, inclusive pré-natal, e do estado nutricional de todos os integrantes da família; A 

matrícula no ensino fundamental e a frequência de 85% à escola de todas as crianças em idade escolar; A 

participação em programas de educação alimentar, quando ações dessa natureza forem oferecidas pelos governos 

federal, estadual e/ou municipal (BRASIL, 2007). 
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por isso, em inúmeras vezes, não se mantêm após determinados mandatos (ARCO-VERDE, 

2012). É, nesse contexto, que a defesa dos órgãos educacionais frente à educação integral se 

intensifica em inúmeros documentos e legislações se materializando em grande escala na 

educação brasileira do século XXI.  

2.2. As legislações brasileiras e seus apontamentos sobre a educação integral ou em 

tempo integral 

Ao longo da história da educação integral, verificamos avanços, estagnações e 

retrocessos. É interessante, nessa contínua busca pelas informações a respeito de como as 

práticas de educação integral vem sendo implantadas no Brasil, analisar os documentos e 

legislações que apontam a necessidade da implantação de políticas de educação integral ou de 

tempo integral na educação brasileira. Porém, é importante ressaltar que não compreendemos 

a educação integral como sinônimo de educação em tempo integral embora suas práticas 

possam se relacionar.  

Podemos elucidar que a defesa em relação à amplitude que a formação escolar deve 

proporcionar está presente no Brasil desde a Constituição da Republica Federativa de 1988. 

Embora a CF não faça referência direta ao conceito educação integral, destacamos pontos que 

se refere, à formação integral nos artigos 205, 206 e 227, conforme destacamos a seguir. 

A Constituição Federal (1988), ao definir educação, no artigo 205 dispõe que “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Nota-se que, embora não utilize o 

termo educação integral, afirma que a sociedade, em todos os seus aspectos, deve promover a 

educação plena das pessoas explicitando-a como um direito humano, evidenciando, ainda que 

suscintamente, a relação nas formas da lei entre educação e trabalho.  

Em relação aos princípios que o ensino deve ser ministrado, verificamos o Art. 206 os 

parágrafos I ao VII, no qual estão dispostos os seguintes termos: 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

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; 

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 

títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006); 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
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VII - garantia de padrão de qualidade; (BRASIL, 1988).  

 Ao analisar o artigo 206, notamos que o parágrafo I constitui-se como uma falácia, 

pois não há possibilidade de existir a igualdade de acesso e permanência escolar em uma 

sociedade divida em classes. No parágrafo II e III, dispõe sobre a liberdade de aprender e 

ensinar, bem como o pluralismo de ideias. Estes vêm sendo constantemente violados por 

projetos de Lei como o da Escola Sem Partido. Existe uma diferença entre o que é proclamado 

na lei e aquilo que existe na prática. Apontamos, no entanto, o artigo 227 o que mais se 

aproxima das referências atuais de educação integral que dispõe: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação 

dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) (BRASIL, 1988, p. 121). 

O artigo 227 faz uma referência mais detalhada em relação á amplitude necessária 

para a formação integral, deixando evidente a relação entre família, sociedade e Estado na 

busca pela formação completa do cidadão, evidenciando o objetivo de afastar crianças, jovens 

e adolescentes da criminalidade tão evidenciado nas atuais políticas públicas de educação 

integral.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), (Lei n.º 8069/1990) também faz 

referência à necessidade da formação plena da criança, adolescente e jovens. O artigo 53 

dispõe que: 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento 

de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 

assegurando-lhes: [...] V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 

residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 

processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais 
(BRASIL, 2009, p. 53). 

Novamente, destaca-se a participação da família como item fundamental na formação 

completa do educando bem como a finalidade de educar para a vida em sociedade. A mesma 

legislação dispõe no Art. 59 que “Os municípios, com apoio dos estados e da União, 

estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, 

esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude” (BRASIL, 2009, p. 68). Assim, 

cabe ao Estado administrar e repassar as esferas educacionais os recursos necessários para a 

implantação das atividades que envolvam a formação integral.  

Nas legislações educacionais, destacamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), n.º 9.394/96 embora também não utilize diretamente o termo educação 

integral realiza alguns apontamentos em relação à educação em tempo integral bem como a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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finalidade que a educação deve seguir e quem deve promovê-la. Nos princípios e finalidade 

da educação, a legislação dispõe no Art. 2º que “A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, p. 1). Prevê a integração dos diversos saberes 

da sociedade para a preparação plena do educando para a cidadania e o mundo do trabalho em 

consonância com as disposições da Constituição Federal. Em seu Art. 34 prevê a ampliação 

do tempo de permanência na escola determinando que “a jornada escolar no ensino 

fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 

progressivamente ampliado o período de permanência na escola” e que “[...] §2º O ensino 

fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de 

ensino” (BRASIL, 1996, p. 13). Em consonância o artigo 87 da mesma legislação, no 

parágrafo § 5º, determina que “Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão 

das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de 

tempo integral” (BRASIL, 1996, p. 29). Nota-se que na LDB, embora se apresente a 

necessidade do pleno desenvolvimento do educando, não há um parâmetro de educação 

integral, há, apenas, a referência da progressiva ampliação do tempo de permanência na 

escola atendendo, nesse sentido, a educação em tempo integral. 

Na mesma direção, o Plano Nacional de Educação (PNE), (2001-2010), primeiro 

plano após a redemocratização do ensino, Lei n.º 10.179/01, também dispôs sobre a educação 

em tempo integral voltada ao Ensino Fundamental. Destaca na meta 21 (BRASIL, 2001, p. 

60) o objetivo de “Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a escola de 

tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diárias, com previsão de 

professores e funcionários em número suficiente” e também à Educação Infantil, enfatizando 

na meta 18, “adotar progressivamente o atendimento em tempo integral para as crianças de 0 

a 6
3
 anos” (BRASIL, 2001, p. 46).  

No término da vigência do PNE 2001-2010, 14 (quatorze) estados permaneceram por 

três anos sem Plano Nacional de Educação pelo tempo que permaneceu em trâmites o 

documento que deveria atender o decenal 2011 a 2021. O novo PNE foi sancionado pela 

Presidência da República apenas em 25 de junho de 2014, também apontando, em suas metas, 

a educação em tempo integral. Destacamos a Meta 6, com a proposta de “oferecer educação 

em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma 

                                                           
3
 Idade de atendimento à educação infantil alterada para até 5 (cinco) anos de idade, conforme a 

redação dada pela lei  nº 12.796, de 2013. 
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a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica” 

(BRASIL, 2014a). Dialogando com as legislações que dispõem sobre a ampliação do tempo 

de permanência na escola e das funções do ensino, destacamos a Lei do Fundo de 

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

Educação – FUNDEB, Lei nº 11.494 (Art. 10, 2007ª, p. 5-6), que faz referência à distribuição 

de recursos para a efetivação da educação em tempo integral 

A distribuição proporcional de recursos dos Fundos levará em conta as seguintes 

diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da 

educação básica: 

I - creche em tempo integral; 

II - pré-escola em tempo integral; 

III - creche em tempo parcial; 

IV - pré-escola em tempo parcial; 

V - anos iniciais do ensino fundamental urbano;  

VI - anos iniciais do ensino fundamental no campo; 

VII - anos finais do ensino fundamental urbano; 

VIII - anos finais do ensino fundamental no campo; 

IX- ensino fundamental em tempo integral; 

X - ensino médio urbano; 

XI - ensino médio no campo; 

XII - ensino médio em tempo integral; 

XIII - ensino médio integrado à educação profissional; 

XIV - formação técnica e profissional prevista no inciso V do caput do art. 36 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; (Redação dada pela Medida Provisória 

746/2016). [...] § 3
o
  Para os fins do disposto neste artigo, o regulamento disporá 

sobre a educação básica em tempo integral e sobre os anos iniciais e finais do ensino 

fundamental. (BRASIL, 2007a, grifos nosso). 

Em consonância com o texto acima está o Art. 36 que especifica: 

No 1º (primeiro) ano de vigência do Fundeb, as ponderações seguirão as seguintes 

especificações: 

VII - ensino fundamental em tempo integral - 1,25 (um inteiro e vinte e cinco 

centésimos); 

X - ensino médio em tempo integral - 1,30 (um inteiro e trinta centésimos); 

§ 1
o
  A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação 

Básica de Qualidade fixará  as ponderações referentes à creche e pré-escola em 

tempo integral. 

§ 2
o
  Na fixação dos valores a partir do 2

o
 (segundo) ano de vigência do Fundeb, as 

ponderações entre as matrículas da educação infantil seguirão, no mínimo, as 

seguintes pontuações: 

I - creche pública em tempo integral - 1,10 (um inteiro e dez centésimos); 
II - creche pública em tempo parcial - 0,80 (oitenta centésimos); 

III - creche conveniada em tempo integral - 0,95 (noventa e cinco centésimos); 

IV - creche conveniada em tempo parcial - 0,80 (oitenta centésimos); 

V - pré-escola em tempo integral - 1,15 (um inteiro e quinze centésimos); 

VI - pré-escola em tempo parcial - 0,90 (noventa centésimos) (BRASIL, 2007a, 

p.15grifos nosso). 

Conforme apresentamos, a lei do FUNDEB destina especificadamente um 

complemento das verbas da União direcionadas à educação em todas as etapas da educação 

básica pública do Brasil incluindo a educação integral. Para o exercício de 2017, a resolução 

javascript:LinkTexto('LEI','00009394','000','1996','NI','A','36','')
javascript:LinkTexto('LEI','00009394','000','1996','NI','A','36','')
javascript:LinkTexto('MPV','00000746','000','2016','NI','','','')
javascript:LinkTexto('MPV','00000746','000','2016','NI','','','')
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nº 1, de 28 de julho de 2016 aprovou novas ponderações aplicáveis entre as diferentes etapas, 

modalidades e tipos de ensino da educação básica conforme disposto a seguir: 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o 

disposto no art. 12, § 2º, da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, torna público 

que a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de 

Qualidade, em reunião realizada em 28 de julho de 2016, resolve: 

Art. 1º Ficam aprovadas as seguintes ponderações aplicáveis entre diferentes etapas, 

modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica, para 

vigência no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, no exercício de 

2017: 

I - Creche em tempo integral: 

a) pública: 1,30; 

b) conveniada: 1,10; 

II - Creche em tempo parcial: 

a) pública: 1,00; 

b) conveniada: 0,80; 

III - pré-escola em tempo integral: 1,30; 

IV - pré-escola em tempo parcial: 1,00; 

V - anos iniciais do ensino fundamental urbano: 1,00; 

VI - anos iniciais do ensino fundamental no campo: 1,15; 

VII - anos finais do ensino fundamental urbano: 1,10; 

VIII - anos finais do ensino fundamental no campo: 1,20; 

IX - ensino fundamental em tempo integral: 1,30; 

X - ensino médio urbano: 1,25; 

XI - ensino médio no campo: 1,30; 

XII - ensino médio em tempo integral: 1,30; 

XIII - ensino médio integrado à educação profissional: 1,30; 

XIV - educação especial: 1,20; 

XV - educação indígena e quilombola: 1,20; 

XVI - educação de jovens e adultos com avaliação no processo: 0,80; e 

XVII - educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível 

médio, com avaliação no processo: 1,20. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação (BRASIL, 2016a). 

Destacamos também o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) aprovado em 

24 de abril de 2007, que busca identificar os problemas educacionais com o objetivo de 

melhorar a qualidade da Educação no país, principalmente no que se refere à educação básica 

com ações desenvolvidas entre União, estados e municípios. Entretanto, destacamos que o 

plano inclui programas que englobam atuações nos problemas sociais que se relacionam com 

os problemas educacionais verificados. Dentre as ações desenvolvidas, podemos citar 

avaliações do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Compromisso Todos 

Pela Educação, Provinha Brasil, Caminho da Escola, a Olimpíada Brasileira da Língua 

Portuguesa, Brasil Alfabetizado, Luz para todos, Piso do magistério, o Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), Biblioteca na escola, incentivo à educação profissional por 

meio dos Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFETs), Dinheiro Direto na Escola, 

Acessibilidade, Inclusão digital, destacamos também como ações do PDE voltadas à 

http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=44813
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=5819
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=5819
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=59400
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=7311
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=43454
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=10619
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=2384
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=169242
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=169244
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implantação da educação em tempo integral com o programa Mais Educação (BRASIL, 

2007b).  

Em consonância com as leis apresentadas iniciam as implantações de programas que 

visam promover a educação em tempo integral na educação básica brasileira. Em 2007, no 

setor das ações do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE), como relatamos 

anteriormente, foi instituído por meio da Portaria Interministerial nº 17 o Programa Mais 

Educação, voltado ao atendimento dos alunos no ensino fundamental, que, em 10 De Outubro 

de 2016 é substituído pela Portaria Nº 1.144, esta institui o Programa Novo Mais Educação, 

que visa melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental.  

O Ensino Médio, nesse contexto, também passa a ser alvo dos programas de educação 

integral. Ocorre a implantação do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), através da 

Portaria nº 971, de 09/10/2009 e Programa de Fomento à Implementação de Escolas em 

Tempo Integral, pela Portaria nº 1.145, de 10 de outubro de 2016, criada pela Medida 

Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016 considerando a necessidade de realizar ações 

que garantam a permanência e universalização dos adolescentes de 15 a 17 nesta etapa de 

educação básica. 

Os programas apresentados estão sendo aderidos cada vez mais pelas escolas 

brasileiras, porém são evidentes inúmeros problemas relacionados à falta de infraestrutura, ou 

à existência de estrutura inadequada para a permanência dos alunos na escola em contraturno, 

a falta de qualidade na formação dos profissionais para ministrarem as aulas, a qualidade dos 

conteúdos oferecidos, entre tantos outros.  

Verificando as constantes disposições na legislação brasileira referentes à formação 

plena dos educandos e à ampliação do tempo escolar, bem como as propostas do MEC e a 

constante adesão dos programas de tempo integral é necessário analisar quais são as 

concepções que orientam as bases teóricas e práticas da educação integral que estão 

conduzindo as políticas públicas de educação integral. De acordo com Silva e Silva (2012, p. 

29), “não estando bem esclarecidos os elementos que compõem a concepção de Educação 

Integral, a tendência é predominar apenas a ideia de ampliação da jornada, realização de 

atividades socioeducacionais no contraturno e reforço escolar como forma de Proteção 

Integral”. Desta forma, buscaremos explanar as concepções que orientam as propostas de 

educação integral a fim de discutir quais suas finalidades na educação e contexto social. 

http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=169234
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2.3. Concepções de educação integral 

Na busca pela compreensão das concepções que orientam a educação integral, é 

necessário primeiramente evidenciar a diferença entre educação integral e tempo integral, 

para podermos entender um pouco melhor a temática. Nesse sentido, elucidamos 

primeiramente que Educação integral conforme, Cavaliere (2010, p. 1) é a:  

Ação educacional que envolve diversas e abrangentes dimensões da formação dos 

indivíduos. Quando associada à educação não-intencional, diz respeito aos processos 

socializadores e formadores amplos que são praticados por todas as sociedades, por 

meio do conjunto de seus atores e ações, sendo uma decorrência necessária da 

convivência entre adultos e crianças. [...] Quando referida à educação escolar, 

apresenta o sentido de religação entre a ação intencional da instituição escolar e a 

vida no sentido amplo. 

A educação integral pode acontecer dentro e fora do espaço escolar. As relações 

sociais, a troca de experiências nos diversos contextos da vida humana, podem promover o 

homem à formação integral, bem como, a escola, quando interage com seus alunos por meio 

do que é material, real, relacionando a totalidade histórica e suas contradições, fornecendo 

conhecimento que não se limita às especificidades de disciplinas isoladas, fragmentadas. 

Para o socialismo, a educação integral, na concepção ampla do termo, deve ser 

entendida como uma educação omnilateral (onilateral) e não se confunde com educação 

unilateral ou em tempo integral. Para explicar omnilateralidade e unilateralidade é necessário 

compreender a relação que os termos apresentam com o trabalho. Marx (1952) entende que a 

divisão do trabalho manual e intelectual dividiu também o homem e, consequentemente, o 

conhecimento. A divisão do trabalho fornece ao homem a educação unilateral cujo 

conhecimento é parcial, limitado. A unilateralidade mantém o homem alienado às 

particularidades, tornando-o incapaz de compreender a realidade social e usufruir a totalidade 

das capacidades produtivas (MANACORDA, 2007). O desenvolvimento limitado de 

capacidades torna a conhecimento do indivíduo incompleto e unilateral (MARX, 1985). A 

educação unilateral, portanto, prepara o homem apenas para o trabalho alienado. O 

conhecimento específico e dividido contribui para a intensificação da divisão da sociedade.  

“A divisão cria a unilateralidade e, sob o signo da unilateralidade, justamente, se reúnem 

todas as determinações negativas, assim como sob o signo oposto, o da onilateralidade, [...] 

reúnem-se todas as perspectivas positivas da pessoa.” (MANACORDA, 2007, p. 78). 

Verificamos que a educação uniliteral faz com que o trabalho se apresente ao homem apenas 

em seus aspectos negativos, oprimindo quem o realiza, sem a chance de experimentar os 

resultados da produção realizada pelo próprio homem. Sendo o trabalho considerado a 
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essência humana, a formação unilateral, distancia o homem de sua essência, tornando-o 

dominado. 

Em contrapartida, Saviani e Duarte (2010, p. 428) afirmam que “A superação dessa 

unilateralidade ocorrerá, na sociedade comunista, pela transformação da apropriação em um 

processo de apropriação omnilateral”. Defendemos assim a omniliateralidade. exatamente 

pela capacidade que apresenta de propiciar ao homem a compreensão da totalidade e a 

possibilidade de transpor a realidade opressora em que é inserido pela formação unilateral. 

Marx (1985) aponta, em suas discussões, ser a formação omnilateral capaz de possibilitar o 

lado positivo do trabalho que se caracteriza em sua originalidade como a essência humana. 

Por meio da educação omnilateral, tanto a ciência quanto o trabalho devem ocorrer 

simultaneamente, sendo possível aos sujeitos a compreensão da totalidade que compõe a 

sociedade em suas características mais complexas, possibilitando a educação integral ao 

homem. Defende-se “uma práxis educativa que se funde sobre um modo de ser que seja o 

mais possível associativo e coletivo no seu interior e, ao mesmo tempo, unido à sociedade real 

que o circunda” (MANACORDA, 2007, p. 84). Não basta o ensino voltado apenas às 

especificidades práticas como ocorrem na educação integral liberal. O que Marx defende é a 

união entre teoria e prática, a capacidade de compreender o intelectual, tecnológico, filosófico 

além de apenas o modo prático. Defende a ideia de que o “homem se apropria de sua essência 

universal de forma universal, quer dizer, como homem total” (MARX, 1985, p. 147). A 

fragmentação em sua formação, o faz ser um homem parcial, dividido. Nesse sentido, 

Manacorda (2007, p. 89) afirma que: 

A omnilateralidade é, portanto, a chegada histórica do homem a uma totalidade de 

capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de 

consumo e prazeres, em que se deve considerar sobretudo o gozo daqueles bens 

espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em 

consequência da divisão do trabalho.  

A educação integral, na perspectiva socialista, deve atuar omnilateralmente 

propiciando ao homem a concretização de sua totalidade humana. Já, na perspectiva 

unilateral, “O âmbito escolar, as atividades formativas limitam-se à preparação do homem 

para ingresso no mercado de trabalho, mediante domínio de uma técnica e de conhecimentos 

desconectados de sua vida, portanto, apolíticos alienantes” (NEVES, 2009, p. 875). Constata-

se assim, que a educação como meio de produção unilateral, compromete e impossibilita a 

formação crítica dos sujeitos envolvidos e a transformação da sociedade sendo a educação 

omnilateral capaz suprir as defasagens postas pela atual formação fragmentária e alienante. 

No que se refere à Educação em tempo integral afirma-se que: 
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Em sentido restrito refere-se à organização escolar na qual o tempo de permanência 

dos estudantes se amplia para além do turno escolar, também denominada, em 

alguns países, como jornada escolar completa. Em sentido amplo, abrange o debate 

da educação integral – consideradas as necessidades formativas nos campos 

cognitivo, estético, ético, lúdico, físico-motor, espiritual, entre outros – no qual a 

categoria “tempo escolar” reveste-se de relevante significado tanto em relação a sua 

ampliação, quanto em relação à necessidade de sua reinvenção no cotidiano escolar 

(MOLL, 2010, s/p). 

Compreendendo a educação em tempo integral como a ampliação do tempo de 

permanência na escola, defendemos que a mesma pode não contemplar características de 

educação integral apenas por garantir que o aluno fique mais tempo em âmbito escolar, como 

as propostas que vêm sendo implantadas nas políticas públicas educacionais brasileiras. 

Defendemos que permanecer maior tempo na escola não garante que a educação integral 

aconteça. As propostas de educação integral, disseminadas na educação brasileira, atuam mais 

no sentido de garantir que crianças, adolescentes e jovens permaneçam longe da criminalidade 

das ruas. Na sociedade capitalista, é impossível não existir desigualdade, desemprego, 

analfabetismo, criminalidade, pois o sistema se sustenta da constante exploração da classe 

proletária gerando todos esses problemas sociais. No campo das políticas sociais, o termo 

educação de tempo integral assume a função de proteção social (CARVALHO, 2006; 

CAVALIERE, 2007; PARO, 2009). Nesse sentido, é importante destacar que a educação 

integral pode ocorrer necessariamente sem ser em tempo integral, da mesma forma que a 

educação em tempo integral pode acontecer sem ocorrer uma educação integral.  

Verificando algumas diferenças no que se refere à denominação entre educação 

integral e educação em tempo integral, bem como a omnilateralidade e unilateralidade, 

adentremo-nos nas discussões sobre as concepções filosóficas e educacionais de educação 

integral. 

Dentre as diversas concepções de educação integral existentes no Brasil as mais 

utilizadas são: Anarquista; Integralista; Escolanovista; e Marxista. Assim, aprofundaremos as 

discussões sobre cada uma delas revelando seus principais autores e suas defesas.  

2.3.1. Concepção Anarquista 

A educação é vista pelos anarquistas como uma possibilidade de atuar na sociedade e 

poder transformá-la. Entretanto, entendiam que a educação oferecida pelo Estado visava 

atender aos interesses de quem já detinha o poder, nesse caso os grupos dirigentes. Gallo 

(2002, p. 21) afirma que o anarquismo apresenta como princípio “a negação da autoridade 

instituída”, assim, essa concepção rejeita a educação fornecida pelo governo, pois acredita que 
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a mesma visa apenas reproduzir as ideologias capitalistas, defendendo a possibilidade da 

educação como fonte de libertação. 

O anarquismo atacava severamente o ensino estatal, a fim de promover novas formas 

de ensino que oportunizassem uma ação intervencionista na sociedade. Dessa forma, 

poderiam utilizar o conhecimento para lutar pelos seus direitos por meio de reivindicações, 

manifestos entre outros.  

Nesse contexto, o professor assume o papel de questionador, expõe aos demais a 

necessidade de indagar todas as ideias apresentadas pelo ensino estatal. Libâneo (2009) 

classifica essa concepção como pedagogia libertária. Para Saviani, “no aspecto propositivo os 

anarquistas no Brasil estudaram os autores libertários extraindo deles os principais conceitos 

educacionais como o de educação integral, oriundo da concepção de Robin” (SAVIANI, 

2008a, p. 183, grifo do autor). Assim, podemos destacar que a educação integral tornou-se um 

discurso marcante no anarquismo, entre o século XIX e XX.  

Nesse contexto, há o surgimento das organizações sindicais no Brasil devido ao 

processo de transformação da economia brasileira que, no final do século XIX, passa a centra-

se no café, ocorrendo uma substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. A 

concentração do poder político passa a ficar nas mãos dos cafeicultores e os lucros gerados 

pelo café passam a movimentar a indústria brasileira. (NOGUEIRA, 2010). Ocorre nesse 

período um rápido e intenso aumento da produção industrial e consequentemente o 

crescimento da massa de trabalhadores urbanos.  

Os operários trabalhavam em péssimas condições. Seus patrões ditavam as leis 

conforme compreendiam ser necessárias para a obtenção de lucros. Não existiam leis 

específicas para o trabalhador, assim, viam-se a mercê dos desejos de seus patrões. Contata-

se, conforme pesquisa realizada por Nogueira (2010), no ano de 1907, o Brasil possuía 150 

mil trabalhadores, subindo para 275 mil no ano de 1920, concentrando-se principalmente nas 

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. Grande parte dos trabalhadores 

se concentrava na indústria têxtil, bebidas e transportes e alimentícias. A jornada de trabalho 

era extensa, baixos salários, não possuíam direito a férias, sofriam repressões e castigos, caso 

tentassem contrapor as imposições realizadas pelos patrões. Mulheres e crianças eram 

submetidas a trabalhos que exploravam suas forças. A situação em que se encontravam os 

trabalhadores era calamitosa. Os ambientes de trabalho eram insalubres, colocando a vida do 

trabalhador em risco. Os migrantes que saiam do campo para a cidade em busca de trabalho e 

melhores condições de vida experimentavam uma situação de vida degradada. As péssimas 

condições de trabalho resultaram em inúmeras insatisfações e na constante busca pela 
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transformação da situação em que os operários eram submetidos no país. As primeiras 

organizações grevistas já ocorriam deste 1858, quando data a primeira greve operária no 

Brasil realizada pelos tipógrafos do Rio de Janeiro que já se colocavam em luta contra a 

exploração que sofriam de seus patrões (SOUZA, RICARTE e MARTINS, 2015).  

No contexto das lutas trabalhistas, destacamos os trabalhadores imigrantes anarquistas 

europeus, italianos, espanhóis e portugueses que chegaram ao Brasil trazendo consigo 

experiências de organizações de luta contra a exploração operária e através destes iniciaram-

se as primeiras experiências sindicais no Brasil.  

O anarcosindicalismo foi um dos principais movimentos na luta contra a opressão 

ocorrida aos trabalhadores brasileiros no começo do século XX. Sindicatos foram criados para 

reivindicarem menores jornadas diárias de trabalho, melhores condições de trabalho, salário 

mínimo, férias, regulamentação do trabalho feminino e dos menores, entre outros.  Evidencia-

se o primeiro Congresso Operário Brasileiro em 1906 e as celebrações do dia internacional 

dos trabalhadores e o segundo Congresso em 1913. Nesse contexto, destacam-se as greves, 

dentre elas, a Greve geral de 1917 que, embora tenha ocorrido com maior intensidade nas 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, foi aderida em nível nacional e ficou conhecida como 

um dos mais longos e abrangentes movimentos operários do país. A imprensa anarquista, por 

meio de jornais, diários semanais, apresentou um importante papel nas organizações 

populares. No contexto educacional, destacamos a fundação de escolas e teatros com o intuito 

de atuar no alto índice de analfabetismo no Brasil.  

É necessário evidenciar que, durante o processo de organizações trabalhistas, houve 

uma forte repressão frente ao movimento anarquista e aos movimentos trabalhistas em geral. 

Através da violência e força policial, o Estado buscava atacar severamente as organizações 

que reivindicavam mudanças na sociedade. Destacamos o Decreto nº 1.641, de 7 de janeiro de 

1907, conhecido como a Lei Adolfo Gordo que, em nome da segurança nacional, visava 

expulsar os operários imigrantes que lideravam os movimentos. Houve também forte atuação 

da igreja usando a persuasão para afastar os operários dos movimentos. 

Destacamos que, ainda em 1907, foi promulgado o Decreto nº 1637 tornando 

facultativa a criação de sindicatos para todas as classes trabalhadoras, inclusive aos 

profissionais liberais sem a intervenção do Estado. Porém, a criação desse decreto foi 

intencional, pois liberando a criação de vários sindicatos ocorreria um enfraquecimento e 

destruição da luta dos trabalhadores, pois subdividiria as lutas e as organizações, 

impossibilitando que as organizações sindicais pudessem de fato atingir algum objetivo. 
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Verifica-se, que os grandes empresários buscavam penalizar os trabalhadores que buscavam 

ingressar em associações e sindicatos.  

Em 1922, uma parcela do movimento operário brasileiro dedicou-se na fundação do 

Partido Comunista do Brasil (PCB), cuja organização contribuiu para a fundação da Central 

Geral dos Trabalhadores (CGT) em 1929  (SOUZA, RICARTE, MARTINS, 2015). 

Inicia-se ainda no período republicano, conhecido pela política do café-com-leite, a 

defesa da união entre os trabalhadores e o Estado na luta pelas reivindicações trabalhistas, 

cujo discurso foi intensificado no governo de Getúlio Vargas, marcado pela defesa do 

nacionalismo e patriotismo. Havia uma forte intensão do governo Vargas em controlar os 

sindicatos pela ação do Estado exigindo a sua oficialização para que fossem garantidas as leis 

trabalhistas, ação defendida pelo chamado sindicatos amarelo. Essa prática apresentava como 

princípio garantir ao Estado o controle das ações sindicais. Destacamos que, a partir de 1930, 

inicia-se o desenvolvimento uma legislação trabalhista e, em 1931, é promulgado o Decreto nº 

19. 770 de 19 de março, que pode ser considerado a primeira lei trabalhista sindical brasileira. 

No entanto, o decreto buscava retirar os sindicatos da esfera privada para transformá-lo em 

pessoa de direito público atrelado diretamente ao governo. “A constituição de 1934 confirmou 

o modelo de sindicato oficial no país, sendo um período marcado por várias greves e a 

exigência de um sindicato desvinculado do controle do Estado e de uma democracia que não 

fosse apenas representativa” (SOUZA, RICARTE, MARTINS, 2015, p. 364). 

O levante comunista de 1935 foi um dos principais movimentos realizados contra a 

repressão fascista instaurada pelo Estado burguês aos movimentos operários. Para conter a 

crise do capitalismo, o Estado tinha por objetivo intensificar a exploração dos países 

considerados atrasados e realizar a partilha do mundo entre as grandes potências. 

Delineava-se, nesse contexto, a ameaça de uma guerra mundial. Destacamos que na 

Alemanha, em 1933, o interesse da Alemanha por meio do Partido Nacional-Socialista de 

Adolfo Hitler atacar severamente o movimento operário e democrático alemão principalmente 

os comunistas. O Japão militarista que, desde 1931, almejava conquistar a China. Em 1935, a 

invasão da Etiópoia pela Itália sendo convertida em colônias. O proletariado intensifica suas 

lutas e organizações revolucionárias. “Potentes movimentos de frente-única antifascista e 

ações armadas se desenvolviam, assentando golpes contundentes nos selvagens inimigos. Nos 

meses de julho e agosto de 1935, realizou-se o histórico VII Congresso da Internacional 

Comunista” (POMAR, 1932, p. 2).  

No Brasil, a revolta dos proletariados não era diferente durante a acentuada crise do 

capitalismo entre os anos de 1929 a 1932 que intensificara a exploração da classe 
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trabalhadora. Governado por Getúlio Vargas, o país buscava atender incessantemente aos 

interesses do capitalismo estrangeiro e aos latifundiários. Negociações entre Alemanha, Itália 

e Brasil vinham sendo realizadas, bem como o financiamento para a possibilidade de ações 

Integralistas de Plínio Salgado no país. Nesse contexto, o partido comunista organizava se na 

clandestinidade devido às perseguições repressivas que sofriam. Foi aprovada pelo congresso 

e sancionada por Vargas em 1935 a Lei de Segurança Nacional que atuava com forte 

repressão armada às ações revolucionárias e comunistas no país, generalizando ainda mais o 

descontentamento das massas trabalhadoras que, na cidade, lutavam para se fortalecer, 

enquanto no campo surgiam as primeiras Ligas Camponesas que buscavam a autodefesa 

opondo-se aos latifundiários (POMAR, 1935).  

Surge, em março de 1935, no contexto repressivo em que o proletariado vivenciava a 

Aliança Nacional Libertadora. Pomar (1935, p. 4) aponta que a ANL: 

Inicia suas atividades legalmente, de maneira auspiciosa. Exprimindo as sentidas 

aspirações populares, a nova organização refletia uma esplêndida vitória da unidade. 

Englobava vários agrupamentos políticos, nomes expressivos no parlamento, na 

cultura, no “tenentismo”. Seu programa básico consistia de reivindicações concretas, 

a saber: 1) Suspensão em definitivo do pagamento das dívidas externas, sob o 

fundamento de que já haviam sido pagas há muito; 2) Nacionalização imediata de 

todas as empresas imperialistas, “arapucas” para as quais o povo trabalhava sob 

terrível exploração; 3) Proteção aos pequenos e médios lavradores; entrega da terra 

dos grandes proprietários aos camponeses e trabalhadores que as cultivavam, visto 

serem seus únicos e legítimos proprietários; 4) Gozo das mais amplas liberdades 

pelo povo, nele incluídos os estrangeiros que aqui trabalhavam e eram tão 

explorados quanto os brasileiros; e 5) Constituição de um governo popular orientado 

somente pelos interesses do povo brasileiro. Esse programa simples se expressou no 

lema: Pão, Terra e Liberdade! No ato da instalação, o nome de Luiz Carlos Prestes 

foi aclamado para a presidência de honra da Aliança. Ele desfrutava na época de 

reconhecida popularidade. 

Percebendo a atuação da ANL, o governo Vargas rapidamente ordenou seu 

fechamento, em média três meses após sua abertura acusando-a da intenção de instaurar o 

comunismo no Brasil. A repressão foi intensa aos representas da ANL e intensificou as ações 

policiais com o intuito de espalhar o terror à população revolucionária. Diante da constante 

repressão e fascistização do país, o Partido comunista desencadeou a insurreição armada. Foi 

dado início às ações do Levante Comunista em novembro de 1935, no Rio Grande do Norte, 

em Natal. Os revolucionários conseguiram tomar o poder por três dias. As ações foram 

realizadas também no Maranhão, Recife e no Rio de Janeiro, no dia 27. “Os insurretos, 

embora portando-se com extrema bravura em todo o decurso da luta, ficaram isolados, sem 

munição. Tiveram de render-se” (POMAR, 1935, p. 6). Em reflexões a respeito da 

importância do movimento para a história as lutas de classes, Pomar (1935, p. 9) enfatiza que, 

com o Levante de 1935, “as massas haviam dado um salto em sua consciência sobre a 



 
 

41 

necessidade da revolução, ao perceberem que esta deve ser obra delas próprias, de sua 

iniciativa, de sua unidade, de seus sacrifícios, de suas ações combativas, de uma orientação 

justa”. 

Embora a ferrenha repressão tenha combatido o Levante de 35, o mesmo serviu como 

exemplo para futuras e melhores organizações. Embora tenha ocorrido a contenção do 

movimento, as lutas de classe não pararam.  Com a promulgação da Constituição Federal de 

1937 houve a defesa do princípio da unicidade sindical e a subordinação dos sindicatos ao 

Ministério do Trabalho. Esta mesma orientação serviu como base para a elaboração da 

Consolidação das Leis do Trabalho em 1943. 

Souza, Ricarte e Martins (2015 p. 364) apontam que: 

Quando Vargas percebeu que seriam tempos de lutas incessantes, mudou 

rapidamente sua retórica, dizendo que em todo o seu mandato a figura do 

trabalhador seria muito bem valorizada, fazendo-se de ―pai dos pobres‖ para se 

reeleger novamente. Com o crescente desgaste de seu governo e num contexto de 

derrota de regimes fascistas, Vargas tomou várias medidas acenando para um 

período de ―redemocratização‖ depois de uma terrível ditadura, como o 

reconhecimento legal do PCB e de outros partidos (1943), a libertação de presos 

políticos, etc.. Em relação à organização sindical, manteve a estrutura de atrelamento 

e submissão dos sindicatos ao Estado. 

Trouxemos as discussões do anarquismo e a contextualização histórica dos caminhos 

percorridos após as suas ações contra a intervenção estatal para melhor compreendermos que 

foi no cenário de omissão do Estado e de ausência de direitos que o movimento operário teceu 

suas propostas educacionais, entre elas, a proposta de educação integral defendida pelo 

movimento anarquista. Na perspectiva anarquista, conforme Martins (2009, p. 1), 

“Consideravam que era necessário formar homens completos, ou seja, que tivessem todas as 

suas faculdades plenamente desenvolvidas, porque somente assim estariam preparados para 

enfrentar a dominação e a exploração”. Defendiam a união entre ensino manual e intelectual, 

pois acreditavam que assim, o homem teria a possibilidade de agir na sociedade a fim de 

modificá-la. 

Para os libertários, a educação pautava-se em três dimensões. Calsavara (2002) afirma 

ser: a) a educação formal, a qual era realizada em âmbito escolar, contendo todos os requisitos 

formais necessários, como currículo, disciplinas entre outros; b) a educação informal, a qual 

pode ocorrer em diversos contextos do dia a dia, com diferentes possibilidades em uma lógica 

permanente; c) a educação não-formal, que não determina um tempo e um ambiente para que 

a educação aconteça. Possibilita a flexibilidade na escolha de assuntos a serem estudados, 

porém busca possuir uma organização e em alguns fatos pode possibilitar certificações.  
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O anarquismo buscava denunciar, pelos mais diversos meios, as consequências 

maléficas que o ensino estatal poderia causar à sociedade, ao contrário de outras correntes 

socialistas que visavam requerer do Estado melhor qualidade nas escolas (COELHO, 2002). 

Para isso, os anarquistas criavam diversos espaços para se reunirem e socializarem suas 

ideias, anseios e reivindicações. Podemos destacar as chamadas Escolas Livres, perseguidas, 

por irem contra os princípios adotados pelo Estado e pela Igreja (CALSAVARA, 2002).  

Nas Escolas Livres, não havia a cobrança existente nas escolas formais, como provas, 

promoções de séries, entre outros, entretanto, mesclavam conteúdos do currículo 

convencional com os princípios anarquistas, o professor deveria demonstrar o afeto pelo seu 

trabalho, ocorrendo uma educação mista dos sexos, das classes sociais e cuidados com a 

higiene, utilizando materiais lúdicos, e desenvolvendo atividades físico-motoras 

(CALASAVARA, 2002). Em síntese, a concepção de educação integral pelo pensamento 

anarquista está fundamentada em três princípios básicos: “a educação intelectual, a educação 

física (que se subdivide em esportiva, manual e profissional) e a educação moral” (GALLO, 

2002, p. 33, grifos do autor). Utilizando tais princípios, a educação para os anarquistas 

edificaria o homem.  

Ao discutirmos os pontos relevantes da concepção socialista-anarquista, não podemos 

deixar de considerar três autores que se destacam como fundamentais para pensar a Educação 

Integral no interior da Pedagogia Libertária. São eles Mikhail Bakunin, Paul Robin e 

Francisco Ferrer y Guardia.  

Mikhail Bakunin (1986) idealizava a destruição do Estado a fim de promover a 

libertação do povo, em busca da transformação da sociedade, pois só assim, acreditava que 

poderiam formar uma sociedade igualitária, sem divisões. Conforme Martins (2009, p. 2), 

“Bakunin lutou pela destruição do Estado e afirmou que o controle dos meios de produção 

deveria estar nas mãos dos trabalhadores”. Assim, Bakunin (1986) considerava ser por meio 

da educação que os trabalhadores poderiam alcançar sua emancipação. Defendia que os 

trabalhadores tinham o direito de ter acesso ao conhecimento científico, conhecimento este 

que até então servia apenas para manter os interesses do Estado, elevando cada vez mais as 

classes privilegiadas.  

Bakunin (1986) almejava aos trabalhadores uma educação diferente do conhecimento 

limitado oferecido pelo modo de produção capitalista alienante. Bakunin (1979, p. 32) afirma: 

para que os homens sejam morais, isto é, homens completos no sentido mais lato do 

termo, são necessários três coisas: um nascimento higiênico, uma instrução racional 

e integral, acompanhada de uma educação baseada no respeito pelo trabalho, pela 

razão, pela igualdade e pela liberdade, e um meio social em que cada indivíduo, 
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gozando de plena liberdade, seja, realmente, de direito e de fato, igual a todos os  

outros. 

Nesse contexto, Bakunin (1989) entendia que o homem não se molda sozinho, pois ele 

nada mais é do que “produto da ação combinada da natureza e da sociedade” (BAKUNIN, 

1989, p. 46). Assim, é necessário mudar o meio social para que o homem também se 

modifique, pois ele é resultado da sociedade. A sua liberdade e igualdade precisa ser 

conquistada (MARTINS, 2009). 

Já no que se refere às ideias de Paul Robin, Oliveira (2014) destaca que defendia a 

educação integral, porém compreendia que essa poderia ocorrer além do âmbito escolar. Ao 

observar a natureza e a vivência dos trabalhadores, os alunos poderiam construir o 

conhecimento nas mais variadas áreas, podendo a partir dessas experiências se desenvolverem 

integralmente. Para Moriyón (1989, p. 21). 

Paul Robin talvez tenha sido o que melhor soube expressar o que se queria dizer ao 

falar do pleno desenvolvimento da criança. A educação integral nada tem a ver com  

uma espécie de acumulação ingente de conhecimento sobre um amontoado de 

coisas; refere-se antes à consecução de um desenvolvimento harmônico de todas as 

faculdades da criança, de sua inteligência, mas também de sua saúde, de seu vigor 

físico, de sua bondade. [...] Um ensino ativo, os passeios ao campo, a educação 

física, e outras dimensões anteriormente esquecidas pelos estabelecimentos 

educativos. 

Nesse sentido, não adianta acumular diversos conhecimentos sem saber o que fazer 

com eles. Para Robin é necessário superar a divisão entre saber e fazer, além de compreender 

as esferas existentes entre o homem individual e o homem coletivo, essas são questões que 

constituem a educação integral para ele (OLIVEIRA, 2014). Assim, conforme os 

fundamentos de Robin, Gallo (1995, p. 98) afirma que no anarquismo: 

a educação integral pode ser dividida em duas fases distintas [...] uma primeira fase, 

a do primeiro período da infância, deve tratar a criança como um ser mais isolado, 

trabalhando o seu conhecimento específico e individualizado, para só depois passar 

a percebê-la e fazê-la perceber-se como ser social ligado a uma comunidade, 

começando a trabalhar os conhecimentos que fazem uma série de inter-relações e 

complementam e aprofundam os conhecimentos básicos adquiridos na fase anterior.  

Para Robin, a educação deve acompanhar todo esse processo. A este respeito, Oliveira 

(2014) afirma que embora Robin faça críticas à forma em que a sociedade se constitui e 

defenda necessidade de uma transformação revolucionária, seu referencial aproxima-o do 

positivismo comtiano por meio da “defesa da racionalidade e da objetividade do 

conhecimento construído a partir do método científico, a partir do modelo das ciências 

naturais” (OLIVEIRA, 2014, p. 61). 

No que se refere às ideias de Francisco Ferrer y Guardi, podemos destacar que ele foi 

um militante, que passou anos exilado na França. Durante seu exílio criou contatos que foram 
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fundamentais para a fundação da Escola Moderna, em 1901. Conforme Oliveira (2014, p. 66), 

“A Escola Moderna pode ser apontada como exemplo para ilustrar uma função possível da 

instituição escolar dentro da estratégia anarquista, partindo fundamentalmente da concepção 

do dualismo organizacional como princípio norteador da prática militante nesta instituição”. 

Ferrer compreendia que para alcançar a transformação da sociedade era necessário ter uma 

ação dirigida. Entretanto, destaca-se, que embora ter estreitas relações anarquistas Ferrer 

buscava atacar a sociedade vigente, de modo pacífico por meio da educação, evitando as 

táticas de violência, conforme destaca Oliveira (2014, p. 68) “o anarquismo de massas 

defende a utilização da violência como forma de acumular forças para os movimentos já 

existentes”. Nesse contexto, é que se insere a posição dita pacifista de Ferrer. 

Ao evidenciarmos as ideias anarquistas, até o momento, podemos, de modo geral, 

afirmar que o anarquismo buscava uma educação laica, sem a intervenção do Estado, sendo 

coordenada pela própria comunidade a fim de proporcionar a formação integral do homem, 

em busca da transformação da sociedade. Visavam superar o capitalismo e a educação 

proveniente da burguesia e o melhor meio para alcançar seus objetivos era a educação 

integral. Lutavam contra o Estado, mas buscavam também uma revolução pedagógica. 

2.3.2 Concepção integralista 

O integralismo teve como principal líder e fundador no Brasil, Plínio Salgado. Foi 

Salgado quem criou a Ação Integralista Brasileira (AIB), em outubro de 1932, em São Paulo, 

por meio de um manifesto, que ficou conhecido como Manifesto de Outubro, dando origem 

oficial ao movimento no Brasil (CAVALARI, 1999). 

A concepção integralista traz uma perspectiva educacional conservadora, defendendo 

a formação integral do homem contemplando os aspectos espirituais, físicos, cívicos e morais, 

por meio de uma revolução espiritual, com a finalidade de instituir e manter a ordem imposta 

pelo Estado Integral. É importante evidenciar que na perspectiva integralista “o estado 

integral é um estado ético, ferramenta da revolução espiritualista, e que assenta sua 

legitimidade sobre a moral da família, da qual haure seu direito à autoridade” (CHASIN, 

1999, p. 511, grifos do autor).  

A função do integralismo era fornecer uma educação que pudesse elevar a cultura do 

homem, pois o mesmo era considerado sem cultura suficiente, assim, caberia ao integralismo 

torná-lo o homem ideal para o Estado integral, tornando-o um ser também elevado. Para o 

integralismo, os problemas sociais não se pautavam no analfabetismo, existente na época, mas 
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sim na falta de cultura dos brasileiros. Assim, “a ideia de educação integral para o homem 

integral era uma constante do discurso integralista” (CAVALARI 1999, p. 46). 

Na concepção integralista, o povo é visto como “o inapto, o despreparado, o imaturo, o 

incapaz, o inconsciente, o mal-educado, o ingênuo”, assim caberia ao integralismo 

transformar o “monstro em cidadão para o Estado Integral” (CAVALARI, 1999, p. 42). 

Entretanto, a mesma autora considera que, “através da alfabetização rápida buscava-se ensinar 

os brasileiros a ler e escrever, não para elevar o seu nível cultural ou promover a sua 

realização plena enquanto homem integral, conforme preconizado, mas para que ele pudesse 

obter seu título de eleitor” (CAVALARI, 1999, p. 65), demonstrando a presença de interesses 

que permaneciam implícitos em seus discursos. 

Nesse contexto, quando o integralismo prega a formação integral do homem, integra 

em seu discurso também a garantia da Ordem Nacional para o Estado Integral. De acordo com 

Alves (2013, p. 26), 

Na concepção conservadora de educação, a educação integral é compreendida como 

um processo no qual a relação do indivíduo não pode se distanciar dos ensinamentos 

e da fé cristã. Os ideais oriundos das correntes socialistas ameaçavam o poder da 

Igreja Católica, por isso era importante fortalecer o ideal de homem civilizado, 

ordeiro e fiel aos princípios nacionais. Para manter o princípio nacionalista, era 

preciso refutar todo tipo de manifestação que colocasse em risco a ordem e a paz 

nacional.  

Dessa forma, o integralismo se utiliza do discurso de educação integral para conter as 

“desordens” que ameaçam a manutenção da ordem vigente no país, no entanto, “não se trata 

de uma ideologia de ordem qualquer, mas, de uma ideologia de ordem espiritualista, e ainda 

esta é particularizada, apesar de repelir dimensões confessionais, explicitando-se em geral 

como ideologia de ordem cristã, particularmente católica” (CHASIN, 1999, p. 463). 

Conforme o mesmo autor, “O integralismo seria o caminho para alcançar a Segurança 

Nacional, pautada na ordem espiritual e moral, bem como a disciplina. [...]. Efetivamente a 

ordem é um dos pontos cruciais do pensamento Pliniano. [...]” Nessa linha de pensamento, “a 

desordem é um sintoma de enfermidade social” (CHASIN, 1999, p. 461). Assim, “a presença 

marcante dos princípios católicos nos ideais integralistas demonstra que a Igreja Católica não 

estava disposta a perder a hegemonia que detinha na civilização brasileira desde o período 

colonial” (ALVES, 2013, p. 26).  

Notamos, então, que o integralismo apresenta seus princípios alicerçados pelo 

conservadorismo, destacando a espiritualidade, o nacionalismo e a disciplina, (COELHO, 

2004).  Nesse contexto, “é importante lembrar que o integralismo exigia de seus membros um 

juramento de fidelidade e obediência à sua doutrina e ao Chefe Nacional” (CAVALARI, 
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1999, p. 52). Com tais atitudes inviabilizariam qualquer forma de contestação aos seus ideais, 

garantindo a proteção ao Estado Integral. 

Quando se discute as questões em que se fundamentam o integralismo e as 

contribuições de Plinio Salgado para sua manifestação no Brasil, é interessante destacar a 

obra Psicologia da Revolução (1955), a qual é considerado pelo próprio Salgado conter sua 

doutrina de ação, destacando caminhos para alcançar a revolução desejada. De acordo com 

Chasin (1999), para Salgado, “explicitamente a revolução é um ato de intervenção do espírito, 

na realidade, como propósito de re-estabelecer, de re-por equilíbrio sociais. O descaso, o 

desconhecimento ou a inadequada compreensão desse ponto do ideário pliniano induz a 

enormes confusões analíticas” (CHASIN, 1999, p. 451, grifos do autor). O mesmo autor 

afirma que, em um dos textos de Salgado, ele deixa bem claro sua busca pela revolução, 

porém não era uma revolução qualquer, destacava a “revolução de atitudes, costumes, 

mentalidades, métodos educacionais, revolução interior e profunda de caráter espiritual” 

(CHASIN, 1999, p. 461).  

No que se refere ao período de predominância dos pensamentos integralistas no Brasil, 

Coelho (2002) afirma que foi na década de 1930 o período em que o movimento teve seu 

ápice, entretanto estudiosos afirmam que o integralismo não se limita ao período oficial. 

Chasin (1999, p. 86) destaca que o integralismo transcende o tempo em que é datado, 

“ultrapassa os anos de existência da AIB, tanto a antecede, como sobrevive a ela”, destacando 

três etapas. A primeira entre 1926 a 1932, o qual seria o período em que iniciaram as ideias 

integralistas de Plinio Salgado, a segunda de 1932 a 1937, época em que existiu oficialmente 

o integralismo no Brasil, e em terceiro de 1938 a 1945, período marcado pelo exílio de 

Salgado do Brasil.  

No que se refere à visão de Salgado, frente a outras concepções filosóficas, 

destacamos sua recusa em bloco ao liberalismo e ao marxismo. Conforme Salgado (1933, p. 

29) 

A liberal-democracia concebeu o „homem-cívico‟, a grande mentira biológica; o 

marxismo materialista concebeu o „homem-econômico‟; mentira tanto filosófica 

quanto científica. Nós, Integralistas, tomamos o homem na sua realidade material, 

intelectual e moral e, por isso, repudiamos tanto a utopia liberalista, como a utopia 

socialista. A liberal-democracia pretende criar o monstro sem estômago. O 

socialismo marxista pretende criar o monstro que só possui estômago e sexo. Em 

contraposição ao místico liberal e ao molusco marxista, nós afirmamos o homem-

total. 

Com tal desacordo, as propostas liberais e marxistas fizeram com que Salgado visse no 

integralismo uma proposta que superava as ideais das demais correntes, algo que contribuiria 

de fato para a formação integral do homem, capaz de superar seu estado de ignorância, 
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mantendo ao mesmo tempo a ordem nacional, via o “integralismo como algo para além do 

marxismo, como uma etapa mais nova, moderna e avançada do pensamento (CHASIN, 1999, 

p. 470). Contudo, o que se percebe no integralismo é a utilização da revolução espiritualista 

para manter a sociedade vigente, e não buscar alguma transformação na sociedade. Assim, em 

atos oficiais o integralismo permaneceu vigente por cinco anos e após esse período foi extinto 

em dezembro de 1937, com o ato, o qual Vargas decretou o fim do integralismo no Brasil.  

2.3.3. Concepção escolanista 

Podemos destacar que o movimento escolanovista surgiu nos anos iniciais do século 

XX e caracteriza-se por um “movimento renovador impulsionado pelos ventos modernizantes 

do processo de industrialização e urbanização do Brasil”, propondo uma reforma no ensino 

(SAVIANI, 2011, p. 193). A estrutura produtiva que se formara ao longo dos anos necessitava 

de uma educação que viesse a atender suas novas necessidades. 

Na década de 1930, o analfabetismo estava muito presente na sociedade. Apresentava 

conforme indicadores uma taxa de analfabetos no Brasil em média de  65%(sessenta e por 

cento) nos anos de 1920, 62% em 1930 e 56% ( cinquenta e seis por cento) em 1940. A falta 

de conhecimento básico dificultava que o povo atendesse aos interesses da burguesia, regida 

pela industrialização. Assim, Souza (2010, p. 54) enfatiza que “a educação é vista como um 

dos principais fatores de ascensão social. Com efeito, sua demanda reflete os enormes 

diferenciais de renda que existem entre os indivíduos mais e menos escolarizados”. Desta 

forma, inicia o processo de busca a expansão do ensino escolar a todos. 

No Brasil, foi a partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, que a 

expressão escolanovista foi mais significativa, marcando diversas mudanças na educação. 

Surge, para contrapor, a “velha estrutura do serviço educacional” apresentando-se à sociedade 

como uma reação “categórica”, “intencional”, e “sistemática”, contra o serviço “artificial e 

verbalista” que havia sido relegado à educação. Defendia a necessidade de valorização da 

espontaneidade e aptidões dos alunos pautadas no desenvolvimento da “hierarquia das 

capacidades” a fim de orientar o “desenvolvimento natural e integral do ser humano” a todos 

que tivessem oportunidade à educação nas variadas etapas de seu crescimento (MANIFESTO 

DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p. 191). 

O movimento escolanovista, por meio dos princípios exposto no Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova (1932), defendia a educação pública, laica gratuita e universal, 

bem como a coeducação da educação infantil ao ensino universitário, embora afirmasse 

assegurar a educação para todos, não interferia nas classes sociais existentes. A Igreja 
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contrapunha-se a ideia da laicização buscando assegurar sua hegemonia, existente desde os 

tempos de colonização. Essa disputa gerou sucessivos conflitos e até certos acordos. Um dos 

acordos realizados e que podemos destacar é o Ensino Religioso existente no currículo 

escolar, o qual embora exista não possui caráter obrigatório. 

Sendo pragmática, a educação escolanovista se propunha a servir aos interesses e às 

necessidades do indivíduo. A educação, nessa concepção, deve oferecer à criança um meio 

favorável ao intercâmbio entre escola e meio social, “ao trabalho e à ação por meios naturais 

que a vida suscita quando o trabalho e a ação convêm aos seus interesses e às suas 

necessidades” e “tem o seu ideal condicionado pela vida social atual, mas profundamente 

humano, de solidariedade, de serviço social e cooperação” (MANIFESTO DOS PIONEIROS 

DA EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p. 196).  

Percebe-se que a educação proposta pela Escola Nova acaba por desconsiderar e 

enfraquecer as lutas de classe. O centro passa a ser os interesses individuais em detrimento do 

coletivo. O incentivo a lutas individuais é proposital, pois sabemos que pequenos grupos 

possuem força irrisória, se comparada à união de toda a sociedade em um movimento 

combativo contra as imposições do modo de produção capitalista. Verifica-se que, ao mesmo 

tempo em que o Manifesto defende a necessidade do Estado de garantir a educação gratuita e 

obrigatória a todos indistintamente, controlando os caminhos que a educação deveria trilhar, 

surge o discurso do incentivo a solidariedade e cooperação, que passa a ser inculcado à 

sociedade desde cedo, pela escola. Quando o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (1932, 

p. 201) enfatiza que: “As instituições periescolares e postescolares, de caráter educativo ou de 

assistência social, devem ser incorporadas em todos os sistemas de organização escolar para 

corrigirem essa insuficiência social, cada vez maior, das instituições educacionais”, está 

naturalizando a compassada desresponsabilização que o Estado vem realizando ano a ano 

frente  a educação pública.  

Destacamos em outro trecho do manifesto a seguinte afirmativa: 

Essas instituições de educação e cultura, dos jardins de infância às escolas 

superiores, não exercem a ação intensa, larga e fecunda que são chamadas a 

desenvolver e não podem exercer senão por esse conjunto sistemático de medidas de 

projeção social da obra educativa além dos muros escolares. Cada escola, seja qual 

for o seu grau, dos jardins às universidades, deve, pois, reunir em tomo de si as 

famílias dos alunos, estimulando e aproveitando as iniciativas dos pais em favor da 

educação; constituindo sociedades de ex-alunos que mantenham relação constante 

com as escolas; utilizando, em seu proveito, os valiosos e múltiplos elementos 

materiais e espirituais da coletividade e despertando e desenvolvendo o poder de 

iniciativa e o espírito de cooperação social entre os pais, os professores, a imprensa e 

todas as demais instituições diretamente interessadas na obra da educação 

(MANIFESTO DOS PIONEIROS DA ESCOLA NOVA, 1932, p. 198). 
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É constante o discurso da cooperação e solidariedade na concepção escolanovista, e 

esse discurso vem se mostrando presente nas atuais propostas de educação integral brasileiras. 

O incentivo à iniciativa familiar, a cooperação com instituições presentes na comunidade, a 

parceria voluntária em que os programas, não só de educação integral, vêm enfatizando, 

responsabilizam os indivíduos pelos problemas sociais enfrentados. Incentiva as ações focais, 

que “solucionam” problemas focais. A sociedade permanece alienada e torna impossíveis 

ações transformadoras. Os indivíduos não são capazes de compreender a totalidade que 

envolve os problemas existentes e muito menos desenvolver ações que possam transpor essa 

realidade. De acordo com Libâneo (2009, p. 21): 

a pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os 

indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões 

individuais. Para isso, os indivíduos precisam aprender a adaptar-se aos valores e às 

normas vigentes na sociedade de classes, através do desenvolvimento da cultura 

individual.  

Na defesa ao individualismo, cada qual é responsável por sua situação na sociedade e 

deve por meio de suas próprias forças se empenhar em superar-se na vida. Outra questão 

notória no manifesto é a crítica em relação ao conhecimento até então, transmitido pela 

escola: 

A escola do passado, com seu esforço inútil de abarcar a soma geral de 

conhecimentos, descurou a própria formação do espírito e a função que lhe cabia de 

conduzir o adolescente ao limiar das profissões e da vida. Sobre a base de uma 

cultura geral comum, em que importará menos a quantidade ou qualidade das 

matérias do que o "método de sua aquisição", a escola moderna estabelece para isto, 

depois dos 15 anos, o ponto em que o ensino se diversifica, para se adaptar já à 

diversidade crescente de aptidões e de gostos, já à variedade de formas de atividade 

social (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA ESCOLA NOVA, 1932, p. 198). 

Verifica-se a defesa da formação específica, enfatizando novamente as aptidões 

individuais, preparando o indivíduo exclusivamente para atender o trabalho necessário ao 

capital. Desconsidera a importância do conhecimento integral para direcionar a educação as 

necessidades práticas que lhe podem ser útil na vida cotidiana. A defesa da diversidade e 

pluralidade presente no discurso do manifesto, torna a educação algo maleável, flexível o que 

acaba direcionando os problemas educacionais e sociais ao campo do relativismo. A 

concepção liberal pode ser considerada, conforme Alves (2013), como uma revolução 

burguesa com a finalidade de manter a classe dominante. As discussões a respeito da 

educação nesse contexto eram atreladas às disputas políticas e ideológicas, travadas entre 

escolanovistas e conservadores.  Araújo (2007, p. 197) afirma que “o século XIX marcou o 

início da ação do estado no domínio da educação, período em que a legislação deixou de ser 

objeto do direito privado, evoluindo para se inserir no campo do direito público”. Os 
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defensores do escolanovismo contestavam o ensino tradicional, instruído pela hegemonia do 

sistema da Igreja Católica, o qual ocorria de forma dual e elitista.  

Ao discutir sobre o escolanovismo, podemos considerar que Anísio Teixeira, 

Lourenço Filho e Fernando de Azevedo foram os principais representantes desse movimento. 

Fernando Azevedo foi um dos pioneiros que, juntamente com diversos estudiosos, escreveu o 

manifesto. Já no que se refere a Lourenço Filho, foi ele um dos que se preocupou com o 

ensino elementar, criando cartilhas de ensino, e diversos materiais didáticos para o ensino 

escolar. 

Em relação a Anísio Teixeira, é importante destacar que, no início dos anos 1920, 

predominava o espírito higienista-educacional, o qual compreendia ser necessário curar o 

povo da ignorância, e conforme Cavaliere (2010, p. 251): 

As formulações de Anísio Teixeira sobre uma nova concepção de escola surgiram 

nesse contexto, mas passaram, logo em seguida, a ancorar-se no pensamento de 

Dewey. Esse pensamento trouxe mais substância filosóficàs ideias renovadoras e o 

movimento de superação da visão cívico-sanitária tornou-se inevitável.  

Assim, Anísio Teixeira desenvolveu grande influência na educação escolanovista e 

teve posição ativa na elaboração da Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional de 1961 e 

no Plano Nacional de Educação. Em sua perspectiva, “o ensino se tem de fazer pelo trabalho e 

pela ação, e não somente pela palavra e pela exposição” (TEIXEIRA, 1957, p. 20). Destaca-se 

que Anísio defendia a ampliação da jornada escolar, bem como na defesa de uma educação 

integral, a qual, “foi, portanto, durante as décadas de 1920 e 1930 que a bandeira da educação 

integral se desenvolveu, adquirindo consistência teórica, a partir do contato com o 

pensamento pragmatista americano, e sentido político, com o enfrentamento ao “fetichismo da 

alfabetização” (CAVALIERE, 2010, p. 253). Foi também na década de 1930 “criado o 

ministério da educação e saúde, que ficou sob a responsabilidade de Francisco Campos – 

elemento ligado ao movimento de reformas educacionais” (RIBEIRO, 2003, p. 107).  

Ao explanar o movimento escolanovista é importante destacar que em seu sistema 

educacional o professor deixa de ser o centro, como ocorria no ensino tradicional. O centro 

agora é o aluno e suas diversas capacidades de aprender. Assim, o professor assume o papel 

de mediador do conhecimento, possibilitando meios para que o aluno aprenda.  

O movimento escolanovista trouxe inúmeras mudanças no campo educacional, por 

meio de diretrizes e legislações. Suas ideias pragmáticas ainda apresentam-se inseridas nas 
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atuais políticas públicas brasileiras que utilizam-se de novas roupagens aos velhos discursos, 

em um contexto neoliberal
4
. 

2.3.4. Concepção socialista 

A concepção socialista, com base as ideias marxistas, vê o homem como um ser 

construído historicamente, que se forma nas relações sociais em que vive. Conforme Silva e 

Silva (2012, p. 67), o marxismo “possui contribuições de vários pensadores em diferentes 

períodos históricos”, e constitui-se como “[...] uma filosofia ao mesmo tempo histórica e 

historicizadora em que estão em causa não os indivíduos ou sujeitos abstratos, mas os 

indivíduos reais, sujeitos históricos que se constituem como síntese de relações sociais” 

(DUARTE; SAVIANI, 2010, p. 425). Nesse sentido, é necessário compreender as questões 

reais e materiais que contribuem para a formação do homem, bem como os caminhos 

históricos que vem percorrendo para poder ter a possibilidade de transformar a sociedade.   

Marx, o principal expoente do marxismo apresenta discussões que, embora tenham 

ocorrido há tempos, demonstram-se sempre atuais na sociedade. Discutia intensamente as 

relações existentes no modo de produção capitalista, bem como as relações entre trabalho e 

educação. Pode se dizer que essa é uma das maiores críticas realizadas pela concepção 

marxista, não só por Marx, mas como Engels.  

Marx e Engels entendem que o trabalho constitui o homem como um ser real e 

concreto na sociedade, é o trabalho e o seu modo de produção que diferem os homens dos 

animais, (LOMBARDI, 2010), (SAVIANI, 2011). Entretanto, no modo de produção 

capitalista, o trabalho é expropriado, tornando fonte inesgotável de opressão e dominação, 

assumindo caráter negativo na formação humana devido à forma unilateral em que realizado 

na sociedade capitalista. O homem, nesse sentido, torna-se escravo daquilo que, na 

perspectiva marxista, constituiria a sua existência, contribuindo para a emancipação cada vez 

mais forte da classe dominante. O trabalho pode apresentar-se de duas formas na sociedade: 

uma como fonte de emancipação humana (aspecto positivo) e outra como fonte de 

subordinação (aspecto negativo).  

A concepção marxista compreende que a sociedade é formada por classes. A classe 

dominante, formada pela burguesia e a classe dominada composta pelos proletariados, 

                                                           
4
 O neoliberalismo é uma nova fase do capitalismo, que se impôs a partir do começo dos anos 1980. 

Considerando seus traços mais gerais nos países do Centro, como nos Estados Unidos e na Europa, destacam-se 

três características: uma dinâmica mais favorável da mudança tecnológica e da rentabilidade, a criação de rendas 

a favor das classes mais abastadas, e a redução da taxa de acumulação. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ecos/v16n1/a01v16n1.pdf.  
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trabalhadores e que, enquanto houver Estado e divisão de classes, haverá desigualdade e 

exploração. Na sociedade capitalista ocorre o uso abusivo da força de trabalho dos 

proletariados, sugam as forças do trabalhador, para aumentar o poder burguês, gerando um 

trabalho não pago, excedente ao capital, denominado de mais-valia. “Na sociedade capitalista, 

o trabalho produz riqueza objetiva e subjetiva, mas nem uma nem outra podem ser 

plenamente apropriadas por aqueles que trabalham” (SAVIANI e DUARTE, 2010, p. 426). O 

homem torna-se distante e estranho àquilo que produz.  

Compreendendo a contradição existente em que o trabalho se apresenta, a educação no 

modo de produção capitalista, conforme o marxismo, vem para preparar o homem para 

atender o trabalho burguês. Apresenta um ensino cada vez mais acelerado e especializado, a 

fim de que o homem possa trabalhar cada vez melhor para o capital. O trabalho e a educação 

constituem-se de forma unilateral à sociedade. A educação vem se adequando historicamente 

à forma de organização produtiva almejada pelos detentores do poder. Nesse contexto, 

Lombardi (2010, p. 231) afirma que:  

A educação é um campo da atividade humana e os profissionais da educação não 

construíram esse campo segundo ideias próprias, mas em conformidade com 

condições materiais objetivas, correspondendo às forças produtivas e relações de 

produção adequadas aos diferentes modos e organizações da produção, 

historicamente construídas aos homens e particularmente consolidadas nas mais 

diferentes formações sociais. 

A educação, conforme a visão marxista, é moldada aos interesses vigentes. Ao 

profissional de educação, inúmeras vezes, são impostos os currículos, a forma como deve 

trabalhar, o tempo, as políticas públicas educacionais. E muitos desses profissionais acabam 

por aceitar a imposição e dificilmente se contrapõem. O interessante é que até a atitude 

passiva do profissional, do trabalhador, da sociedade, foi construído historicamente. As 

ideologias vão alienando a sociedade que cada vez mais apresentam-se dividida e passiva às 

opressões.  

A alienação em sua essência significa que cada esfera (como a economia, a moral, a 

religião) me impõe uma norma diversa e antitética: uma da moral, a outra da 

economia política, porque cada uma é uma determinada alienação do homem e 

estabelece um determinado setor de atividade substancial alienada e se comporta 

como estranha em relação à outra alienação (MARX, 1952, p. 273). 

Assim, cada qual com sua particularidade condiciona a pessoa a seguir àquilo que é 

particular ao segmento apresentado. Nesse sentido, pela alienação capitalista, a educação atua 

reafirmando a postura passiva dos alunos, professores, gestores, e sociedade. Quando 

incentiva a população sair da passividade é para atuar por meio da solidariedade entre si.  
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Para a superação da passividade e subordinação à qual o trabalhador se apresenta, na 

perspectiva marxista, é necessária a união entre “trabalho produtivo e formação intelectual” 

(LOMBARDI, 2010, p. 231), o trabalho e o ensino devem caminhar juntos a fim de dignificar 

e libertar o homem. O “trabalho e educação são atividades especificamente humanas”, no 

sentido de que “apenas o ser humano trabalha e educa” (SAVIANI, 2007, p. 152). Só o 

homem pode agir na natureza e tem a capacidade de transformá-la, assim, “a produção do 

homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem 

da educação coincide, então, com a origem do homem mesmo” (LOMBARDI, 2010, p. 232). 

O trabalho manual e mental deve ocorrer junto, para a possibilidade da formação completa no 

homem.  

A concepção socialista compreende as relações históricas que constitui o homem, bem 

como o seu trabalho, aspecto que o torna um ser real e concreto na sociedade, porém entende 

a contradição existente no trabalho, que divide a sociedade, sendo necessária a busca pela 

totalidade. No contexto educacional, defende-se a importância e necessidade da educação 

omnilateral, que é a única capaz de promover a formação integral, pois sua base é pela união 

entre manual e intelectual, pela totalidade. As formações educacionais específicas formam o 

homem específico, que não é capaz de entender a divisão de classes, o caráter excludente do 

capitalismo, a necessidade de uma luta articulada e armada contra as repressões e os 

retrocessos que vivemos, historicamente. É na capacidade de relacionar o conjunto de 

conhecimentos existentes, unindo a ação prática, que o ser humano tem a capacidade de 

entender e transformar a sociedade.  

2.4. Discutindo sobre as concepções pedagógicas 

Ao verificarmos o que cada concepção defende em relação a sociedade e educação, 

torna-se necessário realizar algumas análises a respeito delas. Saviani (2011) aponta a 

existência de inúmeros discursos que afirmam promover uma educação de qualidade, 

entretanto destaca que a qualidade não passa de um discurso que nunca se efetiva na 

realidade. Saviani (2011, p. 7) afirma que “A educação brasileira passa, no contexto atual, por 

um período de efervescência carregado, porém, de contradições e ambiguidades”. Essas 

contradições e ambiguidade precisam ser estudadas para que se compreendam quais suas 

finalidades e consequências na sociedade, com o intuito de buscar caminhos concretos que 

possam romper todas as formas de beneficio próprio, manutenção do status quo, e opressão 

aos menos favorecidos.  
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Assim, alguns autores considerados críticos, apontam suas perspectivas em relação às 

concepções de educação integral apresentadas, com intuito de contribuir para reflexões mais 

profundas sobre o tema.  

Constatamos que, de maneira geral, a concepção integralista defende a ideia de 

educação ligada à corrente religiosa cristã. A educação integral era pensada como forma de 

manter a ordem nacional. Dessa forma, ela ocorreria para atender aos interesses do Estado 

integral. A igreja buscava manter-se presente na educação, pois lutava para não perder sua 

hegemonia. Nesse contexto, Alves (2013, p. 27) afirma que “A relação que se pode 

estabelecer entre a doutrina integralista e a concepção de educação integral do homem é muito 

mais uma concepção com propósito de dominação do que de emancipação”, pois embora 

pregasse a necessidade de formação do homem, não possibilitava a formação crítica, 

emancipadora, permanecia o homem na condição de dominado.  

A concepção anarquista vem contrapondo a intervenção da igreja e Estado. 

Considerava que a educação oferecida pelo Estado serviria apenas para manipular e manter a 

sociedade em seu status quo. Assim, eram contra qualquer intervenção estatal, afirmando que 

a educação deveria ficar sobre poder da comunidade. Defendiam a formação completa do 

homem a fim de intervir na sociedade em busca de sua transformação, lutando contra as 

formas de opressão e dominação. Contudo, ao analisar, essa concepção, Saviani (2011, p. 7, 

grifos do autor) ressalta que  

No que se refere a uma pedagogia propriamente dita que se contraponham à ordem 

existente, a situação atual tendeu a embaralhar as propostas. Dentre as pedagogias 

críticas que na década de 1980 se afirmaram como contra-hegemônicas, visando não 

apenas a denúncia da orientação pedagógica vigente durante o regime militar, 

constatamos os seguintes desdobramentos: [...] da pedagogia libertária, de inspiração 

anarquista, emergiu a pedagogia da “escola plural” que também se harmoniza com a 

orientação dominante ao se identificar com os quatro pilares da educação (aprender 

a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser), constantes do 

“Relatório Jacques Delors”, também assinalados pela Escola Cidadã. Esse relatório 

resultou dos trabalhos da comissão da UNESCO, que entre, 1993 e 1996, se dedicou 

a traçar as linhas orientadoras da educação mundial no século 21”. 

Embora a concepção anarquista afirme-se contra os pressupostos apresentados pelo 

Estado, acaba perdendo seu caráter contra hegemônico, quando defende aspectos que são 

postos pelo próprio Estado. Passa de certa forma, a apresentar ideias utópicas, pois ao afirmar 

a busca pela transformação da sociedade, não poderia ela se afirmar em pilares que 

contribuem para a ordem existente. Estaria em seu discurso afirmando sua contrariedade e ao 

mesmo tempo trabalhando a favor.  

No que se refere à concepção escolanovista, destacamos que ocorre a defesa  da 

educação pública para todos, a qual a aprendizagem do aluno deveria ocorrer por meio de 
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uma participação ativa, destacando a sua capacidade individual de aprender. Entretanto, 

evidenciamos que Saviani (2008a, p. 44) se contrapõe a finalidade da educação de acordo 

com os princípios liberais, no qual destaca que 

[...] hoje nós sabemos, com certa tranquilidade, já, a quem serviu essa democracia e 

quem se beneficiou dela, quem vivenciou esses procedimentos democráticos no interior 

das escolas novas. Não foi o povo, não foram os operários, não foi o proletariado. Essas 

experiências ficaram  restritas a pequenos grupos, e nesse sentido elas constituíram-se, 

em geral, em privilégios para os já privilegiados, legitimando as diferenças.  

Nessa perspectiva, compreendemos que embora a concepção escolanovista afirme a 

defesa de um ensino universal, essa na prática não ocorre a todos igualmente. Libâneo (2009) 

complementa que “a ênfase no aspecto cultural esconde a realidade das diferenças de classes, 

pois, embora difunda a ideia de igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade 

de condições” (LIBÂNEO, 2009, p. 21). O ensino pouco ou em nada contribui para a 

transformação da sociedade. Sua estratégia é manter a hegemonia nas mãos de quem já detém 

o poder e, consequentemente, beneficiar o capital. Duarte (2010, p. 34) aponta que o que 

caracteriza essa concepção “é a ausência da perspectiva de superação da sociedade capitalista, 

o qual está associado a uma concepção idealista das relações entre educação e sociedade”. 

Essa afirmação reforça a compreensão de que o movimento escolanovista, apresentou-se mais 

para a fortalecimento da classe dominante do que para a transformação da sociedade. 

Conforme Duarte (2010), essa concepção baseada no idealismo, nega a perspectiva da 

totalidade e recai ao relativismo, o conhecimento tanto epistemológico quanto cultural que o 

ser humano irá aprender dependerá das particularidades vivenciadas naquele dado momento, 

em tempo e espaço, fragmentando a educação, levando a uma “ausência de referencia para a 

definição do que ensinar na escola as novas gerações” (DUARTE, 2010, p. 37).  

No socialismo, evidenciamos a defesa de uma educação omnilateral, por meio da 

união entre ensino manual e intelectual. Defendem a ideia da práxis educativa que possibilita 

ao aluno a capacidade de compreender o todo complexo que forma e rege a sociedade, 

podendo transformá-la. Seu intuito é formar cidadãos críticos capazes de agir de forma 

consciente na sociedade. Nessa concepção, compreende-se a divisão de classes existente na 

sociedade, destacando a importância do trabalho no contexto social. Entende a postura 

positiva e negativa que o trabalho pode apresentar-se, dessa forma, luta contra a divisão do 

trabalho, que para essa concepção é responsável por dividir também a sociedade. 

Compreendem que para intervir na sociedade não se pode negar o trabalho, mas sim modificar 

a forma como ele se apresenta na sociedade, pois é o trabalho a essência humana. Saviani e 

Duarte (2010, p. 429) defendem essa ideia quando afirmam que:  
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A superação do trabalho alienado não se dá pela negação do trabalho ou pela busca 

de uma suposta essência reprimida no interior do indivíduo, mas sim pela 

transformação da atividade em relação consciente com o mundo resultante da 

objetivação histórica e social do gênero humano. 

Seria essa concepção de sociedade e educação necessária, para a formação crítica dos 

cidadãos. A educação, pela concepção marxista, segue contra os princípios que não 

dignificam o homem e o seu trabalho. Os mesmos autores complementam que  

Para que a relação do ser humano com seu trabalho mude radicalmente numa 

sociedade comunista, é necessário que a atividade deixe de ser um meio para a 

satisfação de necessidades externas a ela e passe a ser ela mesma um processo no 

qual o sujeito se desenvolve e se realiza como um ser humano (SAVIANI, 

DUARTE, 2010, p. 428-429). 

O homem resgataria a essência roubada pelo próprio homem. Ao seguir os princípios 

da concepção marxista, a educação e sociedade, possibilitaria ao homem reaver o gosto e o 

desejo pelo seu trabalho, pois viria nele àquilo que é inerente a si. Saviani e Duarte (2010, p. 

429) destacam ainda que: 

a sociedade capitalista, a relação do trabalhador com o outro, isto é, o capitalista, 

não é uma relação que satisfaça uma necessidade do trabalhador como indivíduo, 

como pessoa, mas sim um meio para sua sobrevivência. Na sociedade comunista, a 

relação com o outro deixa de ser um meio para satisfação de uma necessidade 

externa à relação e passa ela mesma a ser uma necessidade das individualidades dos 

sujeitos que se relacionam. Dessa forma, para o indivíduo, torna-se uma necessidade 

relacionar-se com o outro indivíduo pelo que nele há de humano.  

Nesse contexto, o homem deixa de ver o outro como fonte de beneficio próprio, e 

passa a criar relações sociais que os edificam mutuamente, sem buscar apenas a exploração. 

Entretanto é necessária uma luta constante para que essa concepção se efetive na sociedade, 

pois a concepção da escola nova se apresenta ainda muito forte na sociedade, porém é 

importante destacar que a mesma aparece atualmente resignificada, devido às inúmeras crises 

que o capital vem enfrentando ao longo dos séculos. Como podemos observar na análise de 

Saviani (2011, p. 7): 

[...] pipocam pretensas pedagogias com as mais diversas denominações [...] todas 

elas voltadas para o objetivo de, pela educação, aumentar a eficiência e assegurar a 

conformação dos indivíduos à ordem existente visando à sua consolidação, embora 

sempre se apresentando com roupagem inovadora. 

A concepção liberal, vinculada ao neoliberalismo, expõe ideias que partem do 

liberalismo, com novos discursos que na realidade buscam atender aos interesses capitalistas.   

É necessário que o atual momento que vivemos originou-se das relações sociais 

construídas historicamente, surgiu com intenções e finalidade e foi se moldando ao longo dos 

anos. A formulação da sociedade não se deu de forma isolada. Ela se constituiu juntamente 

com a escola, o trabalho, e as relações entre ambos. Cabe, nesse sentido, buscar compreender 
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as relações complexas que essas questões apresentam ao longo da história da sociedade, 

elucidando suas contradições, distanciamentos e aproximações a fim de poder agir de maneira 

consciente na sociedade.  

Nesse sentido, Saviani (1991) destaca a importância do trabalho educativo, o qual é 

capaz de produzir ao homem a sua própria humanização histórica e coletivamente. Nesse 

sentido, é necessária uma práxis social humana comprometida com a libertação do homem. 

Não basta criar ou aceitar programas educacionais que afirmam promover a educação integral. 

É necessário compreender as concepções que direcionam seus princípios para que se possa 

intervir criticamente na sociedade.  
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3 O MODELO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROPOSTO PELO BANCO MUNDIAL 

3.1. Imperialismo e semicolonialismo 

Ao refletir sobre os problemas que atingem a sociedade, no que se refere à educação e 

ao trabalho, pode-se afirmar que esses foram sendo construídos historicamente pelas 

mudanças ocorridas nos meios de produção.  

A sociedade nem sempre esteve organizada como se apresenta atualmente e diversos 

fatores contribuíram para sua modificação. Inicialmente os povos viviam sem a existência de 

classes, em uma organização primitiva, baseado na caça, pesca, coleta, até a descoberta da 

agricultura, quando começa a se formar um excedente da produção. A agricultura promove o 

rompimento com o modo de produção primitivo. O excedente gerado pelo cultivo e suas 

novas técnicas fazem com que alguns grupos se apropriem do excedente e comecem a zelar 

para que outros grupos não desfrutem da sua produção, fato que dá origem à propriedade 

privada. Com a propriedade privada surge a desigualdade social, a exploração do homem pelo 

homem e, consequentemente, a sociedade dividida em classes, além do Estado, para proteger 

os interesses da classe dominante.  

Na sociedade dividida em classes, surge a necessidade de um poder maior que possa 

governar o povo e garantir benefícios aos grandes proprietários. Surge o que denominamos de 

Estado. Conforme afirma Lenin (1978, p. 8-9), 

A fim de que os antagonismos, as classes com interesses econômicos opostos, não se 

destruam [...], impõe-se a necessidade de um poder que, colocado a aparência acima 

da sociedade, é chamado a atenuar o conflito, mantendo dentro do limite da ordem, e 

este poder nascido da sociedade, mas que se situa acima dela e se lhe torna cada vez 

mais estranho, é o Estado.  

Para os liberais, o Estado é um instrumento de promoção do bem comum, acima das 

classes sociais. Para Marx e Engels (1989, p. 70), o Estado originou-se da apropriação privada 

de riqueza e da luta de classes, agindo como um instrumento de dominação de uma classe 

sobre outra e só deixará de existir na sociedade comunista. O Estado é, portanto, um 

instrumento de classe, com aparelhos ideológicos e repressivos, que visam manter a ordem e o 

controle entre as classes em uma sociedade inconciliável (LÊNIN, 1978, p.9). O Estado é “um 

produto da sociedade numa certa fase de seu desenvolvimento” (ENGELS, 1995, p. 78)”, não 

é algo externo à sociedade, mas originado por ela, perpassando por todo o processo histórico, 

originado após o modo de produção primitivo, visto que o Estado só pode existir em uma 

sociedade dividida em classes.  
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O Estado se mantém presente no escravismo, no feudalismo e no capitalismo. Na 

sociedade capitalista, a amplia-se a busca crescente pela acumulação. Conforme Lênin (1978, 

p. 2,) “O enorme desenvolvimento da indústria e o processo notavelmente rápido de 

concentração da produção, em empresas cada vez maiores, constituem uma das características 

mais marcantes do capitalismo”. Nesse contexto, o capitalismo encontra-se para sua última 

fase denominada de imperialismo (LÊNIN, 1979, p. 30). O imperialismo caracteriza-se pela 

monopolização do capitalismo. Lênin (1979, p. 88) o define em cinco traços fundamentais: 

a) concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado de 

desenvolvimento, que criou os monopólios, os quais desempenham um papel 

decisivo na vida econômica; b) a fusão do capital bancário com o capital industrial e 

a criação, baseada nesse, da oligarquia financeira; c) a exportação de capitais, 

diferentemente da exportação de mercadorias, adquire uma importância 

particularmente grande; d) a formação de associações internacionais monopolista de 

capitalistas, que partilham o mundo entre si; e) o término da partilha territorial do 

mundo entre as potências capitalistas mais importantes. 

O mundo tem sido partilhado entre as potências econômicas imperialistas. As nações 

dominadas tem seu Estado controlado e dominado numa relação de profunda dependência 

econômica numa forma chamada por Lênin de semicolonial.  

A reação em toda a linha, seja qual for o regime político; a exacerbação extrema das 

contradições também nesta esfera: tal é o resultado desta tendência. Intensifica-se 

também particularmente a opressão naciona1 e a tendência para as anexações, isto é, 

para a violação da independência nacional (pois a anexação não é senão a violação 

do direito das nações à autodeterminação) (LÊNIN, 1979, p. 120). 

A este respeito, Souza (2014) afirma que o Brasil é um país semicolonial e semifeudal, 

mantendo relações de profunda dependência econômica, pois historicamente, sempre foi 

dominado por uma potência estrangeira, primeiro por Portugal, depois pela Inglaterra e hoje 

pelos Estados Unidos da América:  

Em resumo, desde quando o Brasil era colônia de Portugal, convivemos com dois 

grandes problemas: o problema da concentração da terra e o problema nacional, 

como na maioria dos países da América Latina. O problema da terra porque 

mantivemos uma das maiores concentrações de terra do mundo e o modelo agro-

exportador. Nossa agricultura, ao longo dessa história, tem servido à exportação de 

alimentos e de matérias-primas para enriquecer as potências imperialistas, enquanto 

o povo brasileiro vive imerso na miséria e na exploração. E o problema nacional, 

porque nunca tivemos autonomia para dirigir o Estado além da manutenção e 

reprodução de uma mentalidade colonizada e enganada com uma falsa liberdade, 

sujeitando-nos ao extremo a todas as formas de dominação (SOUZA, 2014, p. 82).  

Souza (2014) explica que “o imperialismo, além de tentar reestruturar uma nova 

ordem econômica e política, cria uma nova ordem cultural que ganha materialidade nas 

ideologias impostas por meio de suas agências multilaterais” (2014, p. 121, grifo da autora). 

Os principais órgãos do imperialismo na atualidade são: Fundo Monetário Internacional, 
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Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, Unesco, etc. Esses organismos atuam 

diretamente no controle dos países  semicoloniais como o Brasil.  

Segundo Cruz (2003), os organismos internacionais, como o Banco Mundial, passam a 

monitorar e oferecer aos países em desenvolvimento programas afirmando garantir o 

crescimento econômico, porém, o que de fato ocorre com a intervenção do Banco Mundial é 

“a preponderância dos interesses de alguns países sobre os demais, que têm de submeter-se às 

diretrizes econômicas impostas, mesmo em detrimento de seus interesses nacionais, 

interferindo inclusive na possibilidade de autodeterminação, de soberania” tornando os países 

cada vez mais dependentes (CRUZ, 2003, p. 3). 

Cada organização que compõe o Banco Mundial tem a finalidade de atuar em esferas 

diferentes que são, no entanto, direcionadas pelos interesses do próprio Banco, fazendo com 

que os países mesmo em contextos divergentes vinculem-se e passem a atender as propostas 

originadas pelo Banco. Conforme Pereira (2009, p. 36), “desde o início da sua história, o 

Banco Mundial promove inúmeras articulações formais e informais com atores bilaterais e 

multilaterais, públicos e privados. [...] Tais articulações tornam possível ao Banco viabilizar a 

sua influência e dilatar imensamente o seu raio de ação”. 

Com o aumento da dívida externa e as crises em que os países semicoloniais passaram, 

na década de 1980, fez com que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional 

fornecessem mais empréstimos aos países da América Latina, valores em diversas situações, 

maiores do que os países poderiam pagar, ato intencionalmente articulado, tornando-os 

conforme Leher (1999), ainda mais submissos a essas instituições. Nesse contexto, esses 

países passam a assinar acordos e entregam a sua autonomia aos organismos internacionais, 

que começam a gerir todos os sistemas que possam contribuir para a expansão dos interesses 

do imperialismo. A partir de 1990, o Banco Mundial intensifica seu controle sobre a 

educação, desde a educação básica à superior.  

Faremos uma breve contextualização histórica a respeito da sociedade de classe e ao 

momento atual do capitalismo em sua fase superior, identificando os principais agentes do 

mercado financeiro, com destaque para o Banco Mundial, com seus objetivos e ações no setor 

educacional, especialmente em relação à propagada educação integral que vem sendo 

implantada no Brasil.  

3.1.1. Banco Mundial: origens e finalidades 

O Banco Mundial foi criado no ano de 1944 nos Estados Unidos, na Conferência 

denominada de Bretton Woods. É constituído por sete organizações. São elas: Banco 
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Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), Associação Internacional de 

Desenvolvimento (AID), Corporação Financeira Internacional (CFI), Centro Internacional 

para Conciliação de Divergências em Investimentos (CICDI), Agência Multilateral de 

Garantias de Investimentos (AMGI), Instituto do Banco Mundial (IBM) e Painel de Inspeção.  

O BIRD é uma das maiores e mais importantes organizações que compõe o Banco 

Mundial, o qual concede créditos ao setor público dos países, com tempo estimado para 

pagamento de 10 a 15 anos, com 5 anos de carência. “Sua função básica, ali definida, é prover 

empréstimos e garantias financeiras aos países-membros elegíveis para tal, bem como 

serviços não financeiros de análise e assessoramento técnico” (PEREIRA, 2009, p. 8).  

Já a AID, conforme o mesmo autor, surgiu no ano de 1960, modificando alguns 

quesitos no Banco Mundial no que se refere a sua natureza. Essa organização surgiu com a 

finalidade de conceder créditos com um tempo maior que a BIRD, variando de 30 a 40 anos, 

com 10 anos de carência, aos países considerados pobres (governos e instituições públicas), 

índice calculado pela renda per capita, que não se enquadram ao grupo que o BIRD dispõe 

financiamentos. Entretanto, para que os países sejam beneficiados com créditos da AID, 

precisam se comprometer a implementar ou aplicar políticas econômicas que atendam aos 

interesses da organização, tornando um caráter fundamental para a cedência de crédito aos 

países pobres (PEREIRA, 2009).  

No que se refere à CFI, esta foi criada em 1956, e sua atuação é voltada à ampliação 

do setor privado, por meio do financiamento de projetos em países com renda per capita que 

variam de pobres a média. Conforme destaca Pereira (2009, p. 29-30), a CFI “investe 

exclusivamente em projetos com fins lucrativos e aplica taxas de mercado a todos os seus 

produtos e serviços. [...] Trata-se, portanto, de uma organização que atua em tempo integral 

no âmbito da intermediação de interesses públicos e privados”. 

A CICDI foi criada no ano de 1966 e atua como conciliadora entre investidores e 

contratantes. Nos casos de conciliação, a sentença que essa organização apresenta não é 

cabível apelação, sendo incontestável a obrigatoriedade em cumpri-la. Já a AMGI foi criada 

em 1988 com o intuito de ampliar a propagação de empresas multinacionais. Segundo Pereira 

(2009, p. 31), fornecem seguros [...] contra riscos “não-comerciais” ou políticos [...], abarca 

situações como expropriação/desapropriação de bens, descumprimento unilateral de contrato 

por órgãos públicos, restrições à repatriação de lucros, guerras e conflitos civis”. Conforme o 

mesmo autor, atua ainda na mediação de situações conflitantes relacionados a investimentos e 

no assessoramento de políticas públicas que viabilizem aos governos a ampliação do capital 

privado estrangeiro (PEREIRA, 2009).  
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O IBM foi criado em 1955, teve como objetivo inicial oferecer cursos de treinamento 

aos quadros políticos e técnicos para aplicação e criação de “políticas econômicas domésticas 

como de projetos e programas direcionados ao desenvolvimento capitalista em países da 

periferia.” Entretanto, a partir dos anos 1990, ocorre uma ampliação nos temas desenvolvidos 

bem como na clientela. “[...] o Instituto começou a promover certa massificação de suas 

iniciativas” (PEREIRA, 2009, p. 32). 

O Painel de Inspeção foi criado em setembro de 1993 e apresenta a finalidade de 

investigar denúncias realizadas por organizações ou pessoas físicas referentes aos projetos 

financiados pelo Banco Mundial que se apresentarem em desacordo ou descontentamentos 

com as finalidades apresentadas pelo próprio Banco e que já tenham sido apresentadas à 

gerência do Banco, sem obtenção de resposta suficiente (PEREIRA, 2009).  

Percebe que cada organização, que compõe o Banco Mundial, tem a finalidade de 

atuar em esferas diferentes que são, no entanto, direcionadas pelos interesses do próprio 

Banco, fazendo com que os países, mesmo em contextos divergentes, vinculem-se e passem a 

atender as propostas originadas pelo Banco. Conforme Pereira (2009, p. 36), “desde o início 

da sua história, o Banco Mundial promove inúmeras articulações formais e informais com 

atores bilaterais e multilaterais, públicos e privados. [...] Tais articulações tornam possível ao 

Banco viabilizar a sua influência e dilatar imensamente o seu raio de ação”.  

Para a tomada de decisões das ações que o Banco Mundial irá realizar, no que se 

referem a projetos, financiamentos entre outros, existem as instâncias de decisões e a 

distribuição do poder de voto. “A instância máxima é o Conselho de Governadores, onde cada 

país está representado por um governador e um suplente. Existe também a Diretoria 

Executiva, a qual cabe conduzir no dia a dia as operações do BIRD, conforme as atribuições 

delegadas pelo Conselho” (PEREIRA, 2009, p. 38). À diretoria executiva “cabe aprovar ou 

não as propostas de empréstimo e as orientações estratégicas apresentadas pelo presidente do 

Banco, o que constitui o fundamental da atividade do Banco” (PEREIRA 2009, p. 47). 

No que se refere ao poder de voto, o mesmo corresponde à riqueza nacional do país. 

Sendo os países considerados mais ricos do mundo os principais acionistas do Banco Mundial 

(Estados Unidos, Japão, Alemanha e Reino Unido). De acordo com Pereira (2009, p. 38), “a 

desigualdade de poder político e riqueza que caracteriza o sistema internacional se reflete no 

Banco Mundial, modelando a sua estrutura de tomada de decisão”. A desigualdade em relação 

aos países membros se reflete na tomada de decisões dentro do Banco mundial, visível na 

forma de escolha do presidente do Banco, o qual seria função do conselho elegê-lo e que, no 

entanto, os Estados Unidos, desde a origem do Banco, indicam o ocupante do cargo, “pelo 
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qual o cargo de diretor gerente do FMI deve ser ocupado por um cidadão europeu, enquanto a 

presidência do Banco deve ser exercida por um cidadão norte-americano” (PEREIRA, 2009, 

p. 50). Desde o surgimento do Banco Mundial, foram onze presidentes até os dias atuais, que 

dirigiram os objetivos e rumos que suas ações tomadas pelo Banco. São eles:  

Eugene Meyer (Junho a dezembro de 1946); John McCloy (Março de 1947 a junho de 

1949); Eugene Black (Julho de 1949 a dezembro de 1962); George Woods (Janeiro de 1963 a 

março de 1968); Robert McNamara (Abril de 1968 a junho de 1981); Tom Clausen (Julho de 

1981 a junho de 1986); Barber Conable (Julho de 1986 a agosto de 1991); Lewis Preston 

(Setembro de 1991 a maio de 1995); James Wolfensohn (Junho de 1995 a maio de 2005); 

Paul Wolfowitz (Junho de 2005 a junho de 2007); Robert Zoellick (Desde julho de 2007). 

Conforme pesquisa realizada por Pereira (2009, p. 50), dos onze presidentes, “sete 

vieram diretamente do setor financeiro privado (Meyer, McCloy, Black, Woods, Clausen, 

Preston e Wolfensohn), um do meio parlamentar/financeiro (Conable) e três do aparelho de 

Estado, dos quais dois da área político militar (McNamara e Wolfowitz) e um da área 

econômica (Zoellick).” O autor afirma ainda que, embora o Banco Mundial seja composto por 

representantes de vários países, a autonomia nas decisões tomadas pelo Banco, restringe-se 

aos Estados Unidos, norteada por “interesses políticos, econômicos, financeiros, ideológicos e 

de segurança”. (PEREIRA, 2009, p. 51). Dessa forma, os Estados Unidos, como é o maior 

acionista, indica o presidente e lhe confia o cargo para direcionar as ações do Banco para os 

interesses almejados, visto que: 

O presidente tem considerável poder para estabelecer a agenda da instituição, 

definindo quais questões são trazidas à mesa e quando o são. [...] também tem 

considerável margem de manobra para modelar o funcionamento administrativo, 

desde prioridades e procedimentos orçamentários até controle financeiro, de pessoal 

e orientação de políticas (PEREIRA, 2009, p. 50-51). 

Dispõe então ao presidente do Banco Mundial de um poder suficiente para direcionar 

as ações, projetos, programas e financiamentos do Banco, com objetivos econômicos, 

políticos e ideológicos que vão se modificando ao longo dos anos de acordo com seus 

interesses.  

O objetivo inicial do Banco Mundial era o de auxiliar economicamente a reconstrução 

dos países europeus atacados pela Segunda Guerra Mundial, por meio de empréstimos e 

financiamentos. Entretanto, de acordo com Cruz (2003) a partir de 1950, ocorrem mudanças 

em suas funções e passa a oferecer “[...] assistência econômica, política e militar para os 

países do terceiro mundo [...] na perspectiva de garantir a integração e o fortalecimento do 
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Bloco Capitalista, fornecendo empréstimos para os setores de energia, telecomunicação e 

transporte” (SOARES, 1998, p. 18).  

No ano de 1968, na gestão de Robert MacNamara (1968 - 1981) o Banco passa a se 

preocupar também com a pobreza presente nos países. Defendia a “concepção de que o 

crescimento econômico garantiria automaticamente a melhoria da qualidade de vida dos 

indivíduos. Nesse período, o setor da agricultura e os setores sociais passaram a ser 

contemplados com a maior parte dos empréstimos oferecidos” (CRUZ, 2003, p. 9). Já nos 

anos 1970, conforme a mesma autora, com a globalização que se estendia em escala mundial, 

o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) “passam a oferecer aparato 

ideológico e político para a expansão do neoliberalismo em escala mundial” (CRUZ, 2003, p. 

9). Na década de 1980 o BM, passa, ainda conforme Cruz (2003, p. 9) a: 

responsabilizar-se pelo monitoramento e pagamento das dívidas externas, assumindo 

o papel estratégico na reestruturação econômica dos países em desenvolvimentos 

garantindo a implantação de políticas de reajuste econômico e defendendo os 

interesses dos grandes credores internacionais [...], vinculando empréstimos e 

negociações à adequação das estruturas econômicas dos países devedores ao modelo 

neoliberal. 

Com o aumento da dividida externa e as crises em que os países latino-americanos 

passaram na década de 1980 fez com que o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional fornecessem mais empréstimos aos países da América Latina, valores em 

diversas situações, maiores do que os países poderiam pagar, ato intencionalmente articulado, 

tornando-os conforme Leher (1999) ainda mais submissos a essas instituições. Assim, de 

acordo com Cruz (2003, p. 9): 

[...] a crise e a emergência dos países de 3º Mundo em conseguir empréstimos 

rápidos e vultuosos, para o equilíbrio do sistema financeiro, levaram-nos a aceitar 

sem resistências as propostas de reformas na economia, inclusos os empréstimos de 

ajuste estrutural,  conforme orientações do Banco Mundial. 

Nesse contexto, os países em desenvolvimento vão assinando acordos e entregando a 

autonomia estrutural de seu país aos organismos internacionais, que passam a gerir todos os 

sistemas que possam contribuir para a expansão dos interesses do imperialismo.  

Nota-se que, a partir dos anos de 1960, o Banco Mundial passou a direcionar suas 

ações para o campo educacional, porém, foi nos anos de 1990 que os países implantaram mais 

projetos e programas originados pelo Banco Mundial, passaram a direcionar-se para todos os 

setores educacionais e que vivenciamos atualmente.  Seus projetos começaram a incidir desde 

a educação básica à superior, e como em todas as suas propostas trazem esses projetos e 

programas seus interesses e ideologias que passam obrigatoriamente a serem aplicados pelos 
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países endividados com empréstimos do Banco Mundial, difundindo a lógica do novo modo 

de produção que o mercado financeiro almeja, conforme discutiremos a seguir. 

3.2. O Banco Mundial e as políticas públicas educacionais 

Com o passar dos anos, o Banco Mundial foi ampliando seu campo de ação nos países. 

A crise da dívida externa, a partir dos anos de 1970 e 1980, contribuiu significativamente para 

que os países subdesenvolvidos ficassem, mais do que antes, dependentes dos organismos 

internacionais. A discussão proposta pelo Banco Mundial passa a ser a educação. Conforme 

Leher (1999), a educação tornou-se assunto de negócios, discutidos agora pelos grandes 

empresários e políticos, os quais passam a defender que o investimento em educação é algo 

indispensável.  

O Banco Mundial, por meio de documentos, projetos e programas, dissemina a 

ideologia de que a falta de qualidade na educação é responsável pela pobreza do país, e que só 

ela pode salvar a economia e, consequentemente, diminuir a pobreza. Inicia-se, assim, um 

processo de discussão a respeito das reformas que a educação necessita, e o Banco Mundial, 

mais uma vez, está à frente com propostas, projetos e programas que os países que dele 

dependem são obrigados a aderir e implantar. “[...] A argumentação para justificar a reforma 

educacional centra-se na superação da falta de qualidade, de produtividade, de requerimentos 

educacionais à modernização do país e à integração à globalização” (FIGUEIREDO, 2009, p. 

3). O argumento proposto pelo Banco Mundial (1993) é que no Brasil o problema educacional 

não é o acesso à educação, mas sim o baixo rendimento que se destaca no contexto escolar, 

resultantes das péssimas e ineficientes políticas e práticas direcionadas à educação. Alguns 

problemas como a repetência escolar, práticas de ensino inapropriadas, gestores ineficientes, 

gastos e direcionamentos de recursos financeiros inadequados ente outros. Sugere que a 

redução dos níveis de repetência com ações mais estratégicas a qualidade do ensino seria 

alcançada.  

A partir das considerações do Banco Mundial, no Brasil e em diversos países, passam 

a ser implantados programas que buscam a melhoria dos índices de desenvolvimento escolar 

ao invés da qualidade educacional de fato. Figueiredo (2009, p. 4-5, grifos do autor) destaca 

que: 

Na década de 1990, a intervenção do Banco Mundial na política educacional 

brasileira teve um total de financiamento combinado de cerca de US$ 1 bilhão, com 

a aprovação de 6 projetos que contemplaram 13 estados brasileiros. Dos 6 projetos, 

2 continuaram para a Região Nordeste, com abrangência para todos os estados: 

“Educação Básica no Nordeste II” (Maranhão, Ceará, Pernambuco e Sergipe) e 

“Educação Básica no Nordeste III” (Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e 
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Bahia). Os demais projetos foram para os estados de Minas Gerais – “Projeto de 

Melhoria da Qualidade da Educação Básica em Minas Gerais”; São Paulo – “Projeto 

Inovações na Educação Básica em São Paulo” (INOVAÇÕES); Espírito Santo – 

“State of Espírito Santo Basic Education Project”; e Paraná – “Projeto Qualidade no 

Ensino Público do Paraná” (PQE).  

Conforme Altmann (2002), foi aplicado o Ciclo Básico de Alfabetização, conhecido 

como CBA, aos primeiros anos escolares do ensino fundamental, no qual o aluno é 

promovido automaticamente sem reprovação do 1º ao 3º ano escolar, juntamente com os 

programas Correção de Fluxo, Classes de Aceleração e Aceleração da Aprendizagem, que 

viabilizam ao aluno avançar, àquele que está no ano escolar anterior a sua idade, com a 

finalidade de resolver o problema relacionado ao fluxo escolar, ao mesmo tempo em que 

realizam a racionalidade econômica, visto que aluno repetente gera um custo auto a economia.  

A presença de projetos voltados para a implementação de políticas de avaliação, que 

instigam a concorrência entre alunos, instituições, estados, considerando ser um mecanismo 

que tem a possibilidade de gerar a qualidade educacional pelo simples fato de controlar os 

resultados (ALTMANN, 2002). Assim, são implantados, no país, diversos sistemas de 

avaliação, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame 

Nacional de Ensino Médio (ENEM), entre diversos outros, que passam a redirecionar a 

educação a fim de garantir bons resultados na qualidade educacional por meio dos índices 

apresentados, na realidade não são capazes de medir qualidade alguma.  

De acordo com Kruppa (2010, p. 6), “Na segunda metade dos anos 1990, a avaliação 

dos sistemas escolares de educação fundamental e média tornou-se um dos eixos centrais da 

política educacional” e promovem na realidade a padronização do ensino encobrindo os reais 

problemas que a educação brasileira possui. 

As propostas do Banco Mundial, no setor educacional, passam a atuar e direcionar 

desde a educação infantil ao ensino superior, de acordo com seus interesses. Conforme 

Kruppa (2010) quanto à educação infantil, o banco atribui a finalidade de cuidar e educar da 

criança. Na educação básica, deve-se primar pela obrigatoriedade do ensino, cuja oferta deve 

ser de responsabilidade do setor público estendendo-a a todas as camadas populacionais em 

idade certa. Ao ensino médio, o Banco, afirma ser ele um ensino secundário, o qual deve ser 

aberto aos que possam frequentá-lo por meio do setor privado. Em relação ao ensino superior, 

o Banco Mundial, deixa evidente que o ensino deve ser ofertado exclusivamente pelo setor 

privado. Já no que se refere à educação de jovens e adultos o banco, pouco dá ênfase a essa 

questão.  

Destacam-se três pontos de atuação na educação que o Banco Mundial visa interferir, 

a partir da análise dos seus documentos. Kruppa (2010 p. 4) afirma:  
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Em primeiro lugar, pela definição de concepções e de formas de atendimento 

relativas a todos os níveis educacionais. [...] Em segundo lugar, em torno do 

princípio da governabilidade, cujo centro é a definição dos níveis de articulação 

entre as esferas de governo dos países e do comando do sistema, com a proposta de 

processos de descentralização, mas com a construção de uma engenharia de controle 

centralizada, baseada na forte ênfase à padronização. [...] Em terceiro lugar, e não 

menos importante, pela definição das formas de financiamento, a discussão dos 

fundos públicos e de seu gerenciamento e execução, sugerindo-se a contribuição do 

setor privado também para esse gerenciamento.  

Percebe-se que o Banco busca direcionar todos os setores educacionais e as visões que 

dispõe, são as que vivenciamos na atualidade na educação brasileira, e as que ainda não se 

efetivaram de fato, inúmeras vezes se mostram presentes nas discussões educacionais, como é 

o caso do grande embate, quanto à privatização. Kruppa (2010, p. 7-8) afirma que:  

No Brasil, a educação, a saúde, o financiamento da casa própria, o transporte urbano 

e o fornecimento de água (“clean water”) são setores, antes vedados ao setor 

privado, que estão sendo considerados com grandes possibilidades de serem 

plenamente bem sucedidos na privatização, compondo as atividades que 

demonstram benefícios tangíveis de quebra de limites para a ampliação do setor 

privado, constituindo o que o Banco denomina de terceira onda da privatização.  

No Brasil, é notória a crescente onda de privatização que vem ocorrendo. No ensino, a 

privatização vai se enveredando aos poucos, iniciando-se no ensino superior e a passos largos 

pode se apresentar no ensino médio, visto que, pela visão do Banco Mundial, deve ser 

viabilizado pelo setor privado. 

Além da onda de privatização, outra discussão muito notória no setor educacional é a 

educação integral, que também faz parte das políticas públicas viabilizadas pelo Banco 

Mundial e estão sendo ao longo dos anos integradas à educação brasileira. Altmann (2002, p. 

2) complementa que o Banco Mundial “Embora reconheça que cada país tem sua 

especificidade, trata-se, de fato, de um único “pacote” de reformas proposto aos países em 

desenvolvimento”. É importante compreender que “A proposta do Banco de financiar e 

intervir na programação do sistema educacional, das políticas sociais como um todo, não se 

limitam a partes do sistema” (KRUPPA, 2010, p. 11). As políticas públicas que o Banco 

propõe surgem para interferir em todos os setores que possam trazer benefícios ao capital 

financeiro.  

No intuito de iniciar uma reflexão a respeito das consequências que as políticas 

públicas propostas pelo Banco Mundial vêm acarretando no país brasileiro, no item a seguir 

focaremos a discussão em duas questões que consideramos primordial no contexto que as 

ações do Banco Mundial vêm direcionando. São elas: educação integral e trabalho. Dentre 

todas as propostas educacionais apresentadas até o momento pelo Banco Mundial, 

discutiremos a proposta de educação integral, pelo fato de ser uma política pública viabilizada 



 
 

68 

pelo Banco Mundial que, cada vez mais, está sendo aderida pelos estados brasileiros, sendo 

extremamente importante questionar as consequências que ela pode e que já está acarretando 

no mundo do trabalho. Designamos, no entanto, o trabalho, por apresentar na sociedade uma 

ambígua finalidade: ser a essencial do homem; e ser a principal fonte de exploração do 

homem pelo próprio homem. 

3.3. Banco Mundial e Educação integral: as consequências no mundo do trabalho  

Como já afirmamos anteriormente, a educação não era vista como prioridade pelo 

Banco Mundial. “Esta situação começou a mudar na gestão de Woods (1963-1968) e, mais 

acentuadamente, na presidência de McNamara, quando a ênfase no problema da pobreza fez a 

educação sobressair entre as prioridades do Banco” (LEHER, 1996, p. 9). Dessa forma, as 

políticas educacionais aplicadas no Brasil, configuram meios paliativos para a contensão das 

tensões geradas pelos pobres. Altmann (2002, p. 1) afirma que: 

Desde 1990, o BIRD tem declarado que seu principal objetivo é o ataque à pobreza. 

Para isso, suas duas principais recomendações são: uso produtivo do recurso mais 

abundante dos pobres – o trabalho – e fornecimento de serviços básicos aos pobres, 

em especial saúde elementar, planejamento familiar, nutrição e educação primária.  

Assim, investe-se em alguns quesitos básicos, como a educação, a fim de promover 

possibilidades para os pobres aumentarem seus recursos e diminuir as tensões geradas pela 

pobreza. Entretanto, o que percebe é o “empobrecimento do caráter científico-filosófico da 

educação, configurando um verdadeiro apartheid educacional “(LEHER, 1999, p. 9, grifos do 

autor). O que se almeja é a dominação por meio da educação minimalista e alienante, que 

satisfaz os interesses momentâneos dos pobres, porém os inviabiliza de saírem da condição de 

dominados em que vivem. Saviani (2008b, p. 432, grifos do autor) afirma que: 

Por inspiração do neoescolanovismo, delinearam-se bases pedagógicas das novas 

ideias que vêm orientando tanto as reformas educacionais acionadas em diferentes 

países e especificamente no Brasil, como as práticas educativas que vêm sendo 

desenvolvidas desde a década de 1990. Tais práticas se manifestam com 

características light, espraiando-se por diferentes espaços, desde as escolas 

propriamente dita. 

Nesse contexto, está a educação integral, aplicada atualmente pelos programas Mais 

Educação e ensino Médio Inovador que embora em seus documentos afirmem promover a 

educação integral na realidade se caracterizam mais como “escola acolhedora” (LIBÂNEO, 

2012, p. 23) com caráter compensatório e de proteção integral. Alves (2013, p. 109) afirma 

que: 

O discurso de ampliar oportunidades educativas por meio de tempos e espaços da 

comunidade além de revelar uma desresponsabilidade por parte do Estado em 

manter espaços adequados às atividades escolares, indica uma tendência de 
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transposição dos conteúdos considerados clássicos para as atividades de lazer e 

recreação.  

A educação integral, oferecida atualmente, caracteriza-se exatamente conforme 

explicitada por Alves. Resume-se em educação de tempo integral, servindo como mecanismo 

para manter as crianças e jovens afastadas do crime das ruas. Não educa para a libertação dos 

indivíduos. Constata-se assim, que a educação atualmente é realizada como meio de produção 

unilateral, comprometendo e impossibilitando a formação crítica dos sujeitos envolvidos e a 

transformação da sociedade. 

Para melhor compreensão, é necessário elucidar que a educação integral na concepção 

ampla do termo que se defende deve ser uma educação omnilateral, construída pela pedagogia 

socialista, e não se confunde com educação de tempo integral. Ao compreendermos as 

questões expostas devemos atentar que ao invés da educação omnilateral, são os objetivos da 

produção unilateral que vêm sendo implantado nas escolas por meio de documentos 

formulados pelos organismos internacionais, como Banco Mundial e acarretam consequências 

drásticas no mundo do trabalho. Percebe-se que educação e trabalho são viabilizados de forma 

unilateral à sociedade.  

Na perspectiva do Banco Mundial, a educação é vista como solução aos problemas 

econômicos e sociais do país, desenvolvendo um ensino que, na prática, atua para atender às 

exigências do mercado de trabalho, seja ela na formação de mão de obra, na proteção integral, 

na contensão das tensões, etc. Nesse contexto, Silva e Pinheiro (2014, p. 19) afirmam que: 

O Banco Mundial, além de ator financeiro, age como ator político e intelectual na 

medida em que consegue impor políticas educacionais cujos pressupostos 

ideológicos estão voltados para justificar a dominação, incutindo a ideia de que as 

causas do atraso e da pobreza não estão nas políticas de espoliação impostas pelos 

países imperialistas, mas na ausência de escolarização, sobretudo do ensino 

fundamental.  

No que se refere a essa questão, atualmente, diversos autores como Tommasi, Warde, 

Haddad (2007), buscam identificar e analisar as imposições realizadas pelo Banco Mundial 

nas políticas educacionais, evidenciando o interesse dos organismos internacionais em manter 

os países dominados em condição de subordinados e a necessidade de formar mão de obra 

barata, flexível, qualificada apenas para atender às demandas de mercado no mundo do 

trabalho reestruturado, conforme os interesses do imperialismo no momento em que o 

capitalismo agoniza em uma crise estrutural e global (ANTUNES, 1999). É importante 

compreender de acordo com Leher (1999, p. 7, grifos do autor) que: 

Nesta “nova era do capitalismo, o principal capital é o intelectual” e, por isso, a 

educação, na condição de capital, tornou-se assunto de managers e não mais de 

educadores. Subjacente ao glamour, sobressai o caráter ideológico da formulação 

que sequer é inteiramente original. Nesta versão renovada da teoria do capital 
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humano, o conhecimento não pertence mais ao indivíduo, tampouco é pensado a 

partir do mesmo: “é a empresa que deve tratar de adquirir todo o capital humano que 

possa aproveitar”. A empresa precisa “utilizar de maneira eficiente o cérebro de seus 

funcionários” que, por isso, devem ser depositários de conhecimento útil para o 

capital. 

A escola e a educação passam a atender aos interesses do mercado financeiro. Visando 

“estimular as aptidões individuais e buscar o fortalecimento da crença no progresso e no 

desenvolvimento” (ALVES, 2013, p. 112). Organismos que fazem parte do Banco Mundial, 

como é o caso da BIRD, defende “explicitamente a vinculação entre educação e 

produtividade, a partir de uma visão economicista” (ALTMANN, 2002, p. 7). Conforme 

enfatiza Leher (1999, p. 11, grifos do autor): 

A educação é radicalmente modificada, tornando-se cada vez menos politécnica (no 

sentido conferido por Marx) e cada vez mais instrumental: os conteúdos estão 

fortemente carregados de ideologias apologéticas ao capital e o debate educacional é 

pautado em grande parte pelos “homens de negócios” e pelos estrategistas políticos.  

Se a escola é pensada no contexto empresarial, certamente irá caminhar para atender o 

crescimento financeiro assemelhando-se a uma empresa (MANACORDA, 2007). O 

indivíduo, por meio da educação oferecida a ele, não consegue transpor a realidade que vive. 

Permanece estático, sem condições de lutar por uma sociedade melhor. Prepara-se para o 

mercado de trabalho que, no entanto, não oferece emprego a todos os que se formam. A 

educação passa a viabilizar nada mais que o trabalho alienante e dividido. Conforme 

Manacorda (2007, p. 77): 

A divisão do trabalho condiciona a divisão da sociedade em classes e, com ela, a 

divisão do homem; e como esta se torna verdadeiramente tal apenas quando se 

apresenta como divisão entre trabalho manual e trabalho mental, assim as duas 

dimensões do homem dividido, cada uma das quais unilateral, são essencialmente as 

do trabalhador manual, operário, e as do intelectual. 

Percebe-se que o trabalho na forma como é constituído em nossa sociedade, torna o 

homem um ser faccionado. Educação e trabalho, nas propostas que vêm sendo aplicadas, 

atuam juntos na consolidação e permanência do conhecimento unilateral. Entretanto, é 

importante compreender que “A divisão do trabalho, portanto, dividiu o homem e a sociedade 

humana, mas tem sido a forma histórica do desenvolvimento da sua atividade vital, da sua 

relação-domínio sobre a natureza” (MANACORDA, 2007, p. 62).  

Tanto o trabalho quanto a educação deveriam edificar o homem, porém o próprio 

homem passa a explorar e manipular o outro por meios desses aspectos fundantes da vida 

humana. “É importante que, sobretudo, destaque-se que o produzir da atividade humana como 

trabalho (alienado) é um resultado histórico, devido à divisão originária do trabalho” 

(MANACORDA, 2007, p. 59). Compreende-se que “o trabalho perdeu [...] toda aparência de 
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manifestação pessoal” (MANACORDA, 2007, p. 62). Ele passa a ser especializado, porém 

parcial.  

É necessário compreender que a divisão do trabalho dividiu também a sociedade, nas 

empresas, os próprios trabalhadores passam a vigiar os outros, como se fossem inimigos, fato 

que os dividia cada vez mais. O trabalho que o homem produz atualmente é expropriado dele. 

Já não é essência humana, mas sim dominação excludente, pois dificilmente o homem 

consegue adquirir aquilo que produz.  

Assim, cabe à sociedade buscar vincular educação e trabalho no sentido omnilateral, 

capaz de instigar o homem a compreender a totalidade daquilo que é construído por ele 

historicamente. Educação e trabalho devem dignificar o homem, assumir novos rumos, 

diferentes dos que são impostos pelo sistema. O trabalho, nesse sentido, deve ser 

compreendido como um processo educativo. Saviani (1991, p. 21) afirma que “O trabalho 

educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”.  

Desenvolve-se por meio da consciência em relação àquilo que se produz, fato que difere o 

homem do animal. Marx (1985, p. 212, grifo nosso) afirma que: 

Uma aranha executa operações que se assemelham àquelas do tecelão, a abelha 

envergonha muitos arquitetos com a construção de seus favos de cera. Mas o que 

distingue, a princípio, o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de ele 

construir o favo na sua cabeça antes de construí-lo em cera. No fim do processo 

de trabalho obtém-se um resultado que no início já estava presente na ideia do 

trabalhador, que, portanto já estava presente idealmente. 

O trabalho alienado iguala o homem ao animal, pois o realiza sem ter consciência 

daquilo que produz, resultando na expropriação de si mesmo. Já o trabalho como princípio 

educativo caracteriza-se pela consciência dos atos e princípios em que é produzido. Assim, o 

homem “tem a capacidade de colocar finalidade à transformação da natureza, refletir, pré-

idear e agir praticamente sobre ela. E é, nesse sentido, que ocorre o salto ontológico, ou seja, 

ocorre uma mudança qualitativa na ação do ser que é operado pelo e no trabalho” (VIVAN, 

2008, p. 2). O trabalho deve ser entendido “como uma participação ativa na construção social, 

no interior e fora da escola, e a ciência como uma prática generalizada e sistematizada que 

orienta completamente esta atividade, de forma que cada um possa ocupar o lugar que lhe 

cabe” (PISTRAK, 2003, p. 114). É necessário tratar de um “trabalho socialmente útil. [...] Em 

outras palavras, trata-se aqui o valor social do trabalho, isto é, da base sobre a qual se 

edificam a vida e o desenvolvimento da sociedade” (PISTRAK, 2003, p. 50.). É o trabalho 

que orienta a organização da sociedade seja para sua dominação ou emancipação.  
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É necessário compreender que os projetos educacionais, bem como as propostas de 

educação integral que vêm sendo inseridos na educação, na realidade impossibilitam o 

trabalhador de dominar completamente o conhecimento.  

Apresentam-se, ainda, as consequências que as políticas públicas educacionais, ligadas 

à educação integral, causam ao mundo do trabalho. O trabalho pode assumir dois sentidos na 

sociedade. O primeiro admite que o trabalho é a essência do ser humano, é aquilo que o faz 

humanizar-se na sociedade, sentir-se vivo. O segundo compreende o lado negativo que o 

trabalho pode assumir, quando passa a ser fonte de expropriação, exploração e dominação do 

homem pelo próprio homem.  

Compreende-se que, atualmente, a educação integral proposta pelos organismos 

internacionais, bem como as demais propostas na educação brasileira, atuam resignificando 

trabalho e educação que, na perspectiva neoliberal, assumem caráter unilateral, contribuindo 

para a limitação do conhecimento, dominação do homem, e expropriação do trabalho cada vez 

mais forte. Vivian (2008, p. 7) aponta que: 

[...] dentro do sistema capitalista, a escola ocupa função central na formação do 

trabalhador para que se adapte ao modelo produtivo e as suas possíveis e necessárias 

mudanças. Marcada pela divisão entre trabalho manual e intelectual, teoria e prática, 

ciência e técnica, educação para dirigentes e para dirigidos, se conforma na 

dualidade estrutural da educação, que reforça a dimensão alienante da educação, já 

que voltada para o processo produtivo na forma capitalista. 

O objetivo é atender aos interesses do mercado financeiro, sugar toda a força do 

trabalhador e especializá-lo para que possa gerar lucros. O conhecimento, na perspectiva em 

que assume é uma mercadoria barata, de péssima qualidade, responsável pelo sucateamento 

da educação e retrocesso dos direitos adquiridos. É necessário no contexto educacional 

viabilizar o conhecimento da totalidade, das contradições, dos interesses permeados na 

sociedade e nas políticas públicas aplicadas.  

No entanto, é importante destacar que é impossível ocorrer a educação integral 

omnilateral na sociedade capitalista, pois a educação oferecida não promove o acesso 

universal aos conhecimentos produzidos historicamente. Educação e trabalho só poderão 

apresentar-se omnilateralmente, quando em sua essência possibilitar a formação das múltiplas 

potencialidade e dimensões humana.  
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4. OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL 

A ampliação da jornada escolar, caracterizada pelo Estado como educação integral, 

aos poucos vai ganhando espaço na educação básica brasileira. Nos últimos anos, foi 

implantada no ensino fundamental e, a passos largos, está modificando a estrutura 

educacional também no ensino médio.  

Foi inserida no ensino fundamental com o discurso de promover uma educação de 

qualidade e integrar os jovens desfavorecidos e em situação de vulnerabilidade social à 

escola. No ensino médio, o discurso não foi muito diferente. Propaga-se que um currículo 

inovador, possibilitaria o interesse dos jovens desistentes ou em situação de exclusão social 

pela educação básica. A intenção gira em torno de garantir melhoria nos índices educacionais 

no que se refere à aprendizagem, número de matrículas e concluintes nessa etapa do ensino. 

Percebe-se, porém, que os interesses das atuais propostas de educação integral vão 

além do discurso ideológico de qualidade educacional. Fazem parte do rol de políticas 

públicas originadas pelos organismos internacionais com o intuito de atuar em consonância 

com os interesses do imperialismo relacionando-se diretamente com o mundo do trabalho 

conforme discutiremos a seguir. 

4.1. O Programa Mais Educação e o Novo Mais Educação e suas propostas de 

Educação Integral no ensino fundamental 

O Programa Mais Educação faz parte das ações propostas no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e foi instituído pela Portaria Normativa Interministerial 

nº 17, de 24 de abril de 2007 e pelo Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010 na presidência 

de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).  

O Caderno Passo a Passo do Programa Mais Educação, documento que orienta às 

escolas os caminhos que devem percorrer para a efetivação do programa, define que: 

O ideal da Educação Integral 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 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 (BRASIL, 2011a, p. 6-7). 

Em linhas gerais, o programa atua como uma estratégia do governo federal para 

ampliar a jornada escolar e a organização curricular no ensino fundamental na perspectiva de 

Educação Integral e busca intersetorializar as políticas públicas educacionais e sociais. Para 

isso, integra as ações empreendidas pelos Ministérios da Educação (MEC), da Cultura 
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(MINC), do Esporte (ME), do Meio Ambiente (MMA), do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), da Ciência e da Tecnologia (MCT) e também participa a Secretaria 

Nacional de Juventude (BRASI, 2011a, p. 06).  

O Decreto n° 7.083/2010 dispõe sobre os princípios, finalidades, e objetivos do 

Programa Mais Educação. Verificamos que a finalidade apresentada pelo programa é 

“contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de 

permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante 

oferta de educação básica em tempo integral” (art. 1º, BRASIL, 2010a). Em relação aos 

princípios do Programa, o mesmo decreto dispõe que são princípios da educação integral, no 

âmbito do Programa Mais Educação. O artigo 1º dispõe:  

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 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; e 

 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 (BRASIL, 2010). 

Os princípios colocados pelo programa apontam a intenção da suposta educação integral, 

oferecida pelo Estado em readequar os espaços da escola e usufruir de espaços públicos 

presentes na cidade sem se comprometer com a ampliação da estrutura escolar necessária ao 

atendimento do público alvo. Propõe a reorganização o currículo escolar sem apresentar os 

conteúdos sistematizados e científicos, demonstrando o contínuo esvaziamento curricular 

presente na educação brasileira.  

Em relação aos objetivos propostos pelo programa, o Decreto, no seu Artigo 3º apresenta 

os seguintes:  

I - formular política nacional de educação básica em tempo integral; 

II - promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais; 

III - favorecer a convivência entre professores, alunos e suas comunidades; 



 
 

75 

IV - disseminar as experiências das escolas que desenvolvem atividades de educação 

integral; e 

V - convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos humanos, 

educação ambiental, divulgação científica, enfrentamento da violência contra 

crianças e adolescentes, integração entre escola e comunidade, para o 

desenvolvimento do projeto político-pedagógico de educação integral (BRASIL, 

2010a).  

Ao analisar os objetivos do programa, é importante enfatizar que educação integral 

não se confunde com educação em tempo integral. Garantir a ampliação da jornada escolar 

não é garantir que a educação integral aconteça. Os objetivos apresentam uma formação que 

servirá mais como medida paliativa aos problemas sociais existentes do que de fato 

contribuírem para a educação pautada em todas as dimensões do conhecimento necessárias à 

formação integral do homem.  

O Programa Mais Educação é operacionalizado pela Secretaria de Educação Básica 

(SEB), por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para as escolas prioritárias. Anualmente, as escolas 

consideradas prioritárias são listadas e incluídas no Sistema Integrado de Monitoramento do 

Ministério da Educação (SIMEC) (BRASIL, 2011a, p. 8).  

Em relação à assistência financeira para a implantação do programa, fica a cargo do 

Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por meio do Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Art.7º, BRASIL, 

2010a). 

Na efetivação dos objetivos e finalidade expostos, o programa conta com a “[...] 

colaboração entre União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante prestação 

de assistência técnica e financeira aos programas de ampliação da jornada escolar diária nas 

escolas públicas de educação básica” (Art. 4, BRASIL, 2010a). Ainda de acordo com o 

Decreto n° 7.083/2010, é de responsabilidade do MEC ditar as diretrizes gerais no âmbito 

federal para a execução do programa podendo realizar parcerias com outros ministérios, 

órgãos ou entidades do poder excetivo de acordo com as atribuições estabelecidas. No âmbito 

local, apresenta-se como responsável para a execução e coordenação do programa, as 

Secretarias de Educação buscando parcerias com os órgãos responsáveis nas áreas de esporte, 

cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente, entre outros, que compõem o currículo do 

programa (Art. 4, BRASIL, 2010a).  

O Programa Mais Educação visa ampliar a jornada escolar na rede pública de ensino, 

para no mínimo 7 horas diárias, para isso o MEC apresenta, por meio de diversos documentos 

orientadores do Programa Mais Educação, a definição das ações do programa e sua 
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organização curricular. Destacamos os Manuais de Educação Integral (BRASIL, 2009a; 

2010b; 2011b), Passo a Passo (BRASIL, 2011a; 2013a) e Manuais Operacionais de Educação 

Integral (BRASIL, 2012a; 2013b; 2014b) norteadores para a aplicação de uma organização 

curricular diferenciada com vistas a implantar práticas de Educação Integral nas escolas 

brasileiras por meio do Programa Mais Educação.  

Verificamos no programa Mais Educação o incentivo a temas cujas abordagens são 

consideradas necessárias ao ajuste estrutural para superação da crise em que o capitalismo se 

insere, buscando, por meio das ações individuais e populares, amenizar as defasagens que o 

próprio sistema realiza, bem como, aspectos para continuar atendendo aos interesses do 

capital nas relações produtivas. Apresentaremos os conteúdos e as atividades sugeridas ao 

longo da aplicação do programa para em seguida analisá-las.  

Assim, apontamos que o Caderno Passo a Passo (2011a) apresenta as atividades a 

serem desenvolvidas pelo Programa organizadas em 10 (dez) macrocampos. Sãos eles: 

acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em 

educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; 

investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica, respectivamente 

(BRASIL, 2011a, p. 8). Cada Macrocampo apresenta as seguintes propostas de atividades:  

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: Ciências, Filosofia e Sociologia, 

História e Geografia, Letramento, Línguas estrangeiras, Matemática, Tecnologias de 

Apoio a Alfabetização; EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Com-Vidas – Agenda 21 na 

Escola – Educação para Sustentabilidade, Horta escolar e/ou comunitária; 

ESPORTE E LAZER: Atletismo, Basquete, Basquete de rua, Ciclismo, Corrida de 

orientação, Futebol, Futsal, Ginástica rítmica, Handebol, Ioga, Judô, Karatê, 

Natação, Programa Segundo, Tempo (ME), Recreação/lazer, Taekwondo, Tênis de 

campo, Tênis de mesa, Voleibol, Xadrez tradicional, Xadrez virtual; DIREITOS 

HUMANOS EM EDUCAÇÃO: Direitos humanos e ambiente escolar [...]; 

CULTURA E ARTES: Banda fanfarra, Canto coral, Capoeira, Cineclube, Danças, 

Desenho, Escultura, Flauta doce, Grafite, Hip hop, Leitura, Mosaico, Percussão, 

Pintura, Prática circense, Teatro, Instrumentos de Corda; CULTURA DIGITAL: 

Software educacional/Linux Educacional, Informática e tecnologia da informação 

(Proinfo e/ou laboratório de informática), Ambiente de Redes Sociais; [...] 

PROMOÇÃO DA SAÚDE: Atividades de alimentação saudável/alimentação 

escolar saudável, saúde bucal, atividades físicas e corporais garantia dos direitos 

sexuais e reprodutivos; prevenção ao uso de álcool, fumo e outras drogas; saúde 

ambiental promoção da cultura de paz prevenção em saúde  partir da análise 

situacional das condições de saúde d escolar (dengue, febre amarela, malária, 

hanseníase doença falciforme, H1N1 e outras) [...]; COMUNICAÇÃO E USO DE 

MÍDIA:  Jornal escolar, Rádio escolar Histórias em Quadrinhos,  Fotografia, Vídeo;  

INICIAÇÃO À INVESTIGAÇÃO DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA: 
Laboratório, feiras de ciências e projetos científicos,  Robótica;  EDUCAÇÃO 

ECONÔMICA: Educação econômica, Educação fiscal e financeira (BRASIL, 

2011a, p. 9-13, grifos do autor). 

As propostas apresentadas não são capazes de contemplar a educação integral. A 

defasagem já se apresenta nos conteúdos e atividades que se direcionam para formar 
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indivíduos capazes de continuar mantendo o sistema capitalista vigente. Não são propostos 

conteúdos que possam levar o aluno a compreender a realidade histórica realizada na 

sociedade humana. Atividades de disciplinas como filosofia e sociologia que se trabalhadas 

conscientemente poderiam levar a reflexões importantes, são apresentadas na educação 

escolar de forma restrita. Embora sejam apresentadas várias atividades dentro de cada 

macrocampo, cabe à escola escolher quais aplicar. “De acordo com o projeto educativo em 

curso na escola, são escolhidas seis atividades, a cada ano, no universo de possibilidades 

ofertadas. Uma destas atividades obrigatoriamente deve compor o macrocampo 

Acompanhamento Pedagógico” (BRASIL, 2011a, p. 9). Em um contexto geral, os conteúdos 

e atividades apontadas resultam-se em reforço escolar realizadas em péssimas condições. O 

enfoque sempre se direciona para as atividades de acompanhamento pedagógico, esporte e 

lazer, centralizando em aulas  de português e matemática, jogos de futsal, futebol e vôlei, 

visto que na precariedade das estruturas das escolas brasileiras não possuem espaços 

suficientes, profissionais contratados, materiais necessários, entre tantos problemas. Os 

conteúdos e atividades apresentados pelo programa atuam em consonância com a perspectiva 

e os interesses neoliberais necessários para manter a população desde a formação básica, 

presas as amálgamas ideológicas do imperialismo controlando o ensino integralmente. Silva 

(2017, p. 206) aponta que: 

[...] a educação integral num país de capitalismo burocrático, portanto semifeudal e 

semicolonial dominado pelo imperialismo não passa de uma falácia não 

ultrapassando os limites de uma ampliação da jornada que em nada acrescenta em 

termos de apropriação do conhecimento científico, limitando-se a atender as 

imposições dos organismos do imperialismo que elaboram as políticas públicas de 

educação objetivando garantir o controle ideológico e cultural das classes 

exploradas.  

A organização curricular do programa Mais Educação se encaixa na perspectiva 

apresentada e ao longo dos anos sofreram alterações com o intuito de melhor se adequar às 

necessidades do reajuste estrutural. Algumas relacionadas à nomenclatura, outras integrando 

ou suprimindo macrocampos e atividades. Em 2012, as alterações resultaram em mudanças 

nas nomenclaturas de alguns macrocampos. Educação ambiental, Direitos Humanos em 

Educação, Cultura e Artes, Iniciação à Investigação das Ciências da Natureza e Educação 

Econômica passaram a ser denominados respectivamente de “Educação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável”, “Educação em Direitos humanos”. “Cultura, Artes e 

Educação Patrimonial”, “Investigação no Campo Das Ciências Da Natureza” e “Educação 

Econômica/Economia Criativa”. No macrocampo Acompanhamento Pedagógico passou a não 

constar mais Filosofia e Sociologia e as atividades de Letramento acresceu a Alfabetização.  
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No macrocampo Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Educação em Direitos 

Humanos e Educação Econômica/Educação Criativa as atividades passaram a intitular-se com 

a mesma nomenclatura que o macrocampo. Em Esporte e Lazer suprimiu a atividade ciclismo 

e acrescentou brinquedoteca na atividade recreação e lazer. No macrocampo Cultura, Artes e 

Educação Patrimonial acresce como atividades artesanato popular e educação patrimonial.  

Em todos os macrocampos houve a inserção da atividade “Tecnologias Educacionais” 

(BRASIL, 2012a, p. 5-7).   

Em 2013, houve uma reorganização em relação aos conteúdos ocasionando a redução 

dos macrocampos. A aglutinação dos conteúdos e supressão do macrocampo “investigação no 

campo das ciências da natureza” resultaram na organização de 5 (cinco) macrocampos e não 

mais 10 (dez). Ficaram organizados da seguinte forma: “Acompanhamento Pedagógico”; 

“Comunicação, Uso De Mídias e Cultura Digital e Tecnológica” (agregou “Educação em 

Direitos Humanos”, “Promoção da Saúde, Cultura digital” e “Comunicação e uso de mídias”); 

“Cultura, Artes e Educação Patrimonial”; “Educação Ambiental, Desenvolvimento 

Sustentável e Economia Solidária e Criativa/Educação Econômica” (agregou Educação 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável); “Esporte e Lazer”. (BRASIL, 2013b, p. 5-7).  

No ano de 2014, retoma-se o macrocampo “Promoção a Saúde” e “Educação em 

Direitos Humanos”. No macrocampo “Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e 

Economia Solidária e Criativa/Educação Econômica” acresceu entre parênteses a expressão 

“Educação Financeira e Fiscal”. Permaneceram, portanto, 7 (sete) macrocampos na proposta 

curricular: “Acompanhamento Pedagógico”; “Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital 

e Tecnológica”; “Cultura, Artes e Educação Patrimonial; Educação Ambiental, 

Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária e Criativa/Educação Econômica 

(Educação Financeira e Fiscal)”; “Esporte e Lazer”; “Educação em Direitos Humanos”; 

“Promoção da Saúde” (BRASIL, 2014b, p. 5-7). 

Ao analisar os temas propostos pelo Programa percebe-se que a educação integral 

oferecida pelo programa aparece de modo abstrato e superficial. Não compreende a sociedade 

dividida em classes e as relações concretas e contraditórias em que o imperialismo a submete. 

A organização curricular do programa apresenta abordagens disseminadas pelo Terceiro 

Setor
5
, como uma das principais estratagemas para manipulação social (CARVALHO, 2014). 

                                                           
5
 O termo Terceiro Setor surge “com a clara origem de classe e uma nítida função ideológica de setorializar 

(fragmentando) a sociedade em três instâncias supostamente desarticuladas, criando uma imagem ideológica de 

um suposto „setor‟ autônomo e homogêneo, que seria „popular‟, „progressista‟, espaço da „participação‟, da 

„parceria‟ e do „entendimento‟ sem conflito, sem contradição interna e que interviria ineficientemente nas 

respostas às necessidades sociais que o Estado vai abandonando” (MONTAÑO, 2012, p. 34). 
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“As questões tidas como atuais e aquelas exigidas pelo modo de produção capitalista em sua 

fase imperialista constituem o foco dos macrocampos do Programa Mais Educação [...]” 

(SILVA, 2017, p. 177).  

O enfoque dado ao macrocampo Acompanhamento Pedagógico, que de início havia as 

disciplinas filosofia, sociologia e que acabaram sendo retiradas da organização curricular do 

programa, evidencia o foco do governo em conter o analfabetismo para garantir o mínimo à 

população pobre, mantendo-a passiva frente às dificuldades em que vive e convencida de que 

o governo está atuando na superação da desigualdade. Saber ler, escrever e fazer cálculos é o 

mínimo que o cidadão pode ter para se sentir integrado à sociedade sem grandes revoltas. Dar 

o mínimo é uma forma de conter a tensão social e inserir uma parcela necessária ao mercado 

de trabalho. Silva (2017) discorre sobre a finalidade que a educação oferecida pelo programa 

assume em atender as exigências do mercado empresarial. A aproximação da formação 

escolar à necessidade das empresas substitui constantemente a qualificação para o 

desenvolvimento das habilidades e competências. A formação pautada na pedagogia das 

competências mascara os problemas sociais inviabilizando as lutas de classe. Ocorre uma 

distorção na realidade imposta e os conteúdos trabalhados atuam em consonância com a 

lógica do mercado financeiro.  

As atividades de esporte e lazer são trabalhadas superficialmente com o objetivo de 

atrair o interesse dos jovens em permanecer na escola, cujo ambiente proporcionará a eles 

uma ocupação, mantendo-os longe da insegurança presente nas ruas, principalmente aos que 

vivem em locais vulneráveis. O intuito é garantir ocupação e segurança às crianças, 

adolescentes e jovens no horário oposto às suas aulas permanecendo livre da marginalidade.  

O incentivo ao estudo sobre o uso de mídias, comunicação, tecnologia vem garantir o 

conhecimento básico para que a população atenda ao mercado empresarial no que se a refere 

às competências para servir as empresas pela força de trabalho formal e informal quanto para, 

que almeje ter para si os aparatos tecnológicos e assim se insira no consumismo. É crescente a 

escala populacional que vive em situação de pobreza e que busca mesmo sem condições 

adquirir aparelhos tecnológicos para se sentir integrado ao capitalismo. As empresas realizam 

créditos, inúmeros parcelamentos para a venda de produtos que custam em diversas vezes o 

dobro, o triplo, da renda mensal do indivíduo. O sistema capitalista além de, colocar a 

população no endividamento, oferece a educação financeira culpabilizando-o pela situação de 

pobreza em que vive. Ocorre a desvinculação da pobreza com a acumulação de riqueza. 

A suposta educação integral ofertada pelos programas que vem sendo aderidos em 

âmbito nacional, visa desenvolver competências com o objetivo de aperfeiçoar as habilidades 
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para atender as empresas e instituições que movimentam a economia tanto pela mão de obra 

quanto pelo consumismo, resultando na formação necessária aos interesses dos organismos 

internacionais. Ao mesmo tempo em que alivia a pobreza e as tensões sociais garante mão de 

obra ao mercado de trabalho. Há uma ideologização que além de impossibilitar as lutas de 

classes garantem o fortalecimento e manutenção da sociedade vigente que se materializam por 

meio de propostas financiadas e pensadas por organismos internacionais.  

No que concerne à Educação em Direitos Humanos, verifica-se o intuito de ludibriar a 

população nas condições que o sistema impõe e que é excludente por natureza, resultante nas 

desigualdades sociais. Propõe a defesa da dignidade humana por meio do ensino escolar, mas 

a dignidade limita-se à igualdade jurídica e não material. A defesa da liberdade, da justiça, da 

igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz é ideologicamente 

trabalhada pela Educação em Direitos Humanos, pois os direitos defendidos atuam na 

perspectiva democrática liberal. A liberdade, nessa perspectiva, caminha até onde o dinheiro 

pode pagar. Todos são livres para ir e vir, adquirir bens, mas nem todos possuem condições 

materiais para viver a liberdade material. A justiça e igualdade limitam-se ao campo jurídico. 

A afirmativa de que todos são iguais perante a lei desconsidera a desigualdade econômica, 

política, social e a luta de classes. Trabalha-se a tolerância e a paz para promover lutas 

passivas que não resultam em transformações sociais. A defesa da solidariedade, da 

cooperação, vem atribuir aos indivíduos a responsabilidade do Estado em garantir os direitos 

essenciais a vida humana. Reforça assim, a ideologia do empoderamento dos indivíduos. 

Ideologicamente mais uma vez pauta-se no individualismo para resolver os problemas sociais. 

O que se questiona aqui são os discursos que vão pacificando a sociedade frente à opressão e 

desigualdade criadas e sustentadas pelo modo de produção capitalista. “Em nome da diferença 

e da alteridade, há o reforçamento de comportamentos rotineiros e normativos que vem 

neutralizar os antagonismos de classes” (MOURÃO, 2006, p. 64). 

Os direitos humanos que se propõem ensinar pelo programa não atuam na 

materialidade real, histórica, concreta. Limita-se a abstração dentro da liberdade democrática 

liberal usando o discurso ideológico para manipular a compreensão da realidade. Montaño 

(2014, p. 29, grifos do autor) afirma que no contexto necessário a “classe dominante, para 

ocultar e legitimar seus projetos, se vale tanto das palavras e termos oriundos das esquerdas, 

das históricas bandeiras progressistas [...], mas esvaziando e refuncionalizando seus 

conteúdos [...]”. Assim, o controle social inicia-se pelo poder ideológico da linguagem. Ainda 

conforme Montaño (2014, p. 30, grifos do autor): “As palavras hoje têm mais a utilidade de 

esconder do que desvelar”.  Além da Linguagem, o mesmo autor destaca o 
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conhecimento/intelectualidade como forma de mistificação da realidade, devido à 

possibilidade de sua cooptação. A cooptação do intelectual ocorre quando separa o 

conhecimento das lutas populares e o coloca na posição de neutralidade. O ensino desta forma 

é incapaz de trazer possibilidades para a população pobre superar as péssimas condições que 

vive e garantir os valores essenciais à vida humana. É importante destacar que nenhuma 

posição é neutra. O próprio ato de não agir não é neutralidade, pois mesmo indiretamente 

beneficia alguém ou algo.  

Em relação à educação financeira, destacamos o interesse do Estado em ensinar a 

população brasileira a encontrar alternativas para administrar sua situação financeira como 

uma forma de escamotear a intensa expropriação e situação de miséria que as relações 

produtivas realizam na sociedade. Amplia-se o discurso desde a educação infantil ao ensino 

superior de que a falta de dinheiro é resultante da falta de conhecimento sobre administração 

financeira. No discurso liberal, saber poupar irá resolver os problemas econômicos existentes. 

Nesse contexto, ocorre a intervenção do Estado na disponibilização de financiamento para o 

empreendimento de pequenas empresas com o foco de promover o pequeno empresário para 

conter a revolta do grande aumento de desemprego que vem se instaurando no país. Aos 

desempregados, atua empoderando-os a buscar novas alternativas para sair da condição de 

pobreza, estimulando-os a serem determinados, insistentes, criativos, articulando-os a outra 

ideologia – O Empreendedorismo.  

O empreendedorismo surge como uma alternativa promissora para os desempregados, 

assegurando a liberdade que o capital proporciona na sociedade. O indivíduo empoderado, 

pode investir, competir, ser criativo e se tornar grande empreendedor, capaz de superar 

individualmente os problemas do desemprego, incentivando a autodeterminação e novamente 

se autorresponsabilizando caso não consiga ser um bom empreendedor. 

A ideologia do empreendedorismo surge para escamotear a falta de oportunidade de 

emprego à sociedade. Marx (1985, p. 199) afirma que “Na sociedade do capital o direito ao 

trabalho não é universal”. Se ele não é universal, obviamente o desemprego sempre vai 

existir, e pode gerar tensões e consequentemente, revoluções. Para impossibilitar movimentos 

que possam interferir nos interesses do Capital, o empreendedorismo surge para evitar essas 

tensões e possibilitar uma forma do indivíduo “empoderado” se autorresponsabilizar e se 

sustentar, atenuando a sua pobreza. Sendo um empreendedor, diminui novamente a 

intervenção financeira do Estado e do Capital nos casos de pobreza.  
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Enquanto se propaga o empreendedorismo o que ocorre é a perda de direitos 

trabalhistas, a flexibilização do trabalho, etc. Com o empreendedorismo e o autoemprego, 

Montaño (2014, p. 187) destaca que: 

O trabalhador passa a abandonar as lutas coletivas, a desconsiderar o desemprego, os 

direitos trabalhistas e os baixos salários, que não são mais vistos como questões 

estruturais, oriundos das contradições entre capital e trabalho, mas como 

consequências das suas próprias condições e capacidades pessoais. [...]. Não há mais 

contradição entre as classes mas diferenças entre os indivíduos.  

Dessa forma, o Empreendedorismo se caracteriza como uma ideologia que também 

mistifica a realidade e inviabiliza a luta pelos direitos dos trabalhadores, pela luta de classes, 

colocando a sociedade em uma posição passiva frente aos problemas sociais, agora 

particularizados, subjetivados.  

Entretanto, o que não se evidencia é que a população está inserida e faz parte de um 

sistema explorador que os governa e que é responsável pela miséria, pobreza, fome, entre 

tantos problemas existentes na sociedade. Não são os indivíduos os responsáveis pela 

desigualdade, pela falta de uma educação de qualidade, de saúde, moradia e oportunidades 

profissionais. Os problemas sociais resultam do sistema em que estamos inseridos, pois, é a 

desigualdade existente que sustenta o sistema capitalista. 

Outro ponto notório é o incentivo a Economia Solidária que na perspectiva de seus 

defensores se caracteriza por: 

[...] uma alternativa contemporânea de luta de trabalhadores pela superação do modo 

de produção capitalista. [...] além de prover uma luta contra as determinações 

capitalistas, resistindo contra as tentações do mercado ou preparando subjetivamente 

seus integrantes para uma consciência solidária, também se constituiria como 

exemplo organizativo, econômico e social de um outro modo de produção 

(MONTAÑO, 2014, p. 272). 

Nessa suposta nova forma de organização produtiva, Tiriba (2003 p. 229) afirma que 

“[...] os produtos e serviços se constituem, fundamentalmente, como mercadorias em que o 

valor de uso se sobrepõe ao valor de troca”. Não produziriam nesse contexto “bens supérfluos 

que contribuem para o consumismo e o desperdício, mas produtos cujo valor é a satisfação 

das necessidades elementares da população: casas populares, chinelos, vestuários, 

alimentação, higiene, etc”. Em relação as condições de trabalho desenvolvidas no âmbito do 

modo de produção da Economia Solidária Singer (2003 p.17) afirma que ocorre “menos 

autoexploração  e os trabalhadores possuem mais liberdade de organizar o seu tempo de 

trabalho sem se submeter aos comandos de diretores como ocorre no trabalho dos 

assalariados”.  
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Nesse contexto, o empreendimento realizado por meio da Economia Solidária 

funciona como uma organização capaz de superar a lógica capitalista. A Economia Solidária 

seria “um modelo de produção econômico que, nucleado por um conjunto de sentimentos 

solidários, além de produzir uma nova cultura, também conseguiria inverter as grandezas do 

mercado capitalista” (WELLEN, 2009, p. 275). No entanto, Wellen (2009, p. 275) afirma tal 

perspectiva ser um subterfúgio com legitimidade questionável que “ao invés de tencionar uma 

postura crítica ao sistema social vigente, encontra-se envolvido pelas suas qualidades 

mistificadoras. [...] ocorre uma hipóstase da esfera singular em detrimento da totalidade 

social”. O autor enfatiza que “Tal movimento, além de não produzir embates à ideologia 

burguesa, imprimindo uma análise que restringe e isola o singular, também acaba 

mistificando a apreensão da realidade” (WELLEN, 2009, p. 275).  

Ao contrário da defesa realizada pelos seus representantes, a Economia Solidária atua 

em consonância com as necessidades postas pela restruturação produtiva, com o intuito de 

amenizar os efeitos da crise do capitalismo. Com a efetivação do Estado mínimo ocorre a 

transferência de responsabilidade para as organizações sociais (WELLEN, 2009, p. 277).  

Afirma-se que a economia solidária é formada em sua maioria por “grupos informais” e por 

“associações de trabalhadores”, apontando as cooperativas com um número de participação 

inferior ocupando o terceiro lugar em empreendimentos. Ambos os grupos, no entanto, são 

compostos por “trabalhadores sem garantia constitucional ou social, nem se quer 

remuneração”, “subordinadas diretamente às oscilações da relação entre oferta e demanda,  e, 

portanto, ao movimento do mercado capitalista” (WELLEN, 2014, p. 283-284)”. Evidencia-se 

que os empreendimentos solidários também apresentam a “precarização do trabalho como 

marca indelével (WELLEN, 2014, p.288). Nesse sentido, Montaño (2014, p. 189) destaca 

que: 

Esconde-se [...] a principal função deste processo: gerar força de trabalho barata, 

hiper-explorada, e numa desregulada relação terceirizada para o capital, 

configurando antes uma forma de “salário por peça”, e ainda, pulverizando a classe 

trabalhadora e levando-a a abandonar as lutas de classe contra o capital”. 

Atua, portanto, em consonância com a necessidade de flexibilização do trabalho 

negando a totalidade dos fatos que condicionam e dão origem a tais organizações. Através das 

ações solidárias propostas por essas ideologias, os problemas sociais e suas possíveis soluções 

são desarticulados em seus setores, não há um relacionamento com a totalidade, com as 

imposições do sistema.   

Em relação à Educação Ambiental resume-se a uma visão romântica das 

circunstâncias que a fazem ser necessária. Limita-se a práticas individualizadas sem 
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relacionar ao modo de produção capitalista (SILVA, 2016, p. 177). No que se refere ao tema 

desenvolvimento sustentável, “é um conceito gestado dentro da esfera da economia 

capitalista”. Surgiu sob o discurso da lógica neoliberal com vistas a atender os interesses 

imperialistas no intuito de garantir e ampliar a exploração dos recursos naturais e seu controle 

sobre a Amazônia, principalmente a partir de 1992 (SOUZA, 2010, p. 106). Os reais 

interesses dos discursos de desenvolvimento sustentável estão permeados por ações políticas e 

questões ideológicas que visam favorecer à acumulação capitalista: 

A formulação do discurso de “desenvolvimento sustentável” foi utilizada para 

justificar novos projetos de financiamento de organismos internacionais, dentre eles 

as organizações não-governamentais (ONGs). Um exemplo concreto é a 

interferência de ONGs na exploração de madeira na região amazônica, a partir do 

que eles consideram como “manejo sustentável”, que visa atender aos interesses do 

mercado (SOUZA, 2010, p.107). 

As forças capitalistas, utilizando-se das Organizações Não Governamentais (ONGs), 

disseminam o discurso de defesa do meio ambiente por meio da conscientização popular, 

culpabilizando os indivíduos pela crise ambiental. Com tais práticas camuflam as 

intervenções causadas pelo imperialismo no meio ambiente. (SOUZA, 2010, p.107). A autora 

destaca que essas ONGs: 

[...] interferem no planejamento regional a serviço do capital monopolista, [...] 

possuem informações precisas sobre o território, por meio de fotos de satélites [...] e 

espalham seus tentáculos por todas as atividades, graças a financiamentos de bancos 

e agências do capital financeiro internacional, com a finalidade de promover o 

“desenvolvimento sustentável” (SOUZA, 2010, p. 107). 

A defesa do desenvolvimento sustentável caracteriza-se, portanto, como uma falácia. 

Com o intuito de garantir às forças imperialistas o seu território bem como difundir um 

discurso ideologizador. Disseminam-se nas políticas públicas em diversos setores da 

sociedade e passam a interferir e ditar práticas de preservação ambiental e desenvolvimento 

sustentável para obrigar os indivíduos repararem os danos causados pelas grandes empresas 

imperialistas garantindo, ao mesmo tempo, que tais empresas e organizações continuem a se 

beneficiar dos recursos naturais das nações. Para isso conta com a colaboração dos agentes 

que gerenciam o “Estado burocrático brasileiro” (SOUZA, 2010, p.107).  

Compreendendo os arcabouços apresentados por meio da breve contextualização 

realizada, percebemos algumas das ideologias postas à educação. O ensino ofertado 

apresenta-se, portanto, como princípio encobrir os reais problemas enfrentados pela sociedade 

resultante do sistema capitalista e colocando-se a serviço dos interesses imperialistas. Atua 

deslocando as responsabilidades do Estado, transferindo-as aos indivíduos e à escola. 

Algebaile (2004, p.15) aponta que: 
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Quanto às “tarefas” que migram para a escola, convém, ainda, esclarecer que não se 

trata necessariamente de ações concretas plenamente realizadas. Em geral, são 

arremedos de ação, cujos efeitos principais são: o deslocamento do ensino de sua 

posição central na escola e a dissimulação da ausência e das omissões do Estado, de 

maneira a parecer que problemas sociais, econômicos e de saúde, entre outros, 

decorrem da “carência educacional e cultural do povo”.  

Verifica-se, nesse sentido, a disseminação da ideologia da autorresponsabilização, 

autodeterminação e empoderamento dos indivíduos. Tais ações apresentam como objetivo 

intensificar dissimuladamente a defesa do Estado mínimo, despolitizam a população e 

desoneram o capital. Ao realizar a desarticulação da realidade e a autoresponsabilização dos 

sujeitos, são os próprios setores populares como as ONGs, os movimentos sociais, os projetos 

de ações solidárias que viabilizam a disseminação dos projetos neoliberais atendendo direta e 

indiretamente os interesses do imperialismo (MONTAÑO, 2014).  

Alguns dos conceitos apresentados na organização curricular do Programa Mais 

Educação exigem ser trabalhados pela escola para atuar na amenização dos problemas 

imediatos, porém, não visam de fato acabar com os problemas de desigualdade, exploração, 

dominação, além de inibir as lutas de classe. Por meio da mistificação e fragmentação da 

realidade, o indivíduo não é capaz de compreender os interesses neoliberais e imperialistas 

presentes nos projetos, programas, disseminados pelos organismos internacionais, ao mesmo 

tempo em que torna a própria população reforçadora de tais ideologias.  

Em relação ao público alvo que o Programa Mais Educação se propõe a atender, o Art. 

5 dispõe que: 

O Ministério da Educação definirá a cada ano os critérios de priorização de 

atendimento do Programa Mais Educação, utilizando, entre outros, dados 

referentes à realidade da escola, ao índice de desenvolvimento da educação básica 

de que trata o Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, e às situações de 

vulnerabilidade social dos estudantes (BRASIL, 2010a, grifo nosso). 

Em caráter mais detalhado, o Passo a Passo do Programa Mais Educação evidencia 

que este tem por objetivo e prioridade atender as escolas com 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 e 

educacionais” (BRASIL, 2011a, p. 8, grifo nosso). A escola escolhida para a implantação do 

programa pode optar por atender totalmente ou parcialmente os estudantes matriculados na 

instituição de acordo com suas condições e realidade que possui, no entanto destaca a 

exigência de um número mínimo de 100 alunos para a aplicação do programa. Caso a escola 

opte por atender apenas uma parcela do seu alunado o Passo a Passo do programa oferece os 

seguintes critérios para a seleção:  

http://www.jusbrasil.com/legislacao/94807/decreto-6094-07
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Estudantes que estão em situação de risco e vulnerabilidade social; estudantes 

que congregam, lideram, incentivam e influenciam positivamente seus colegas; 

estudantes em defasagem ano escolar/idade; estudantes dos anos finais da 1ª fase do 

ensino fundamental (4ªsérie / 5ºano) e da 2ª fase do ensino fundamental (8ª série/ 9º 

ano), entre os quais há maior saída extemporânea; estudantes de séries/anos nos 

quais são detectados índices de saída extemporânea e/ou repetência; estudantes que 

demonstram interesse em estar na escola por mais tempo; estudantes cujas famílias 

demonstram interesse na ampliação de sua permanência na escola (BRASIL, 2011a, 

p. 14-15, grifo nosso). 

Evidenciamos, nesse contexto, a insistente referência que o documento do programa 

realiza em relação ao atendimento de escolas e estudantes que se apresentam em condições de 

“vulnerabilidade social” e que necessitam prioritariamente de “políticas públicas e 

educacionais”. De acordo com informações disponibilizadas no site do governo federal (2014) 

“em 54% das escolas que aderiram ao programa Mais Educação, em 2013, a maioria dos 

estudantes eram beneficiários do Bolsa Família” programa de caráter extremamente 

assistencialista. Pode-se afirmar que o Programa Mais Educação, quando se propõe a priorizar 

o atendimento à população pobre, surge em consonância com as proposições realizadas pelo 

Banco Mundial que, como já destacado no capítulo anterior, é um organismo internacional 

que, ao longo de sua atuação, tornou-se financiador de capital e de conhecimentos aos países 

periféricos como o Brasil.  

Destacamos que o Banco Mundial, por meio das políticas públicas educacionais, atua 

na disseminação da “ideologia da segurança” (LEHER, 1999, p. 21).  “Preconiza a prioridade 

na educação básica como forma de aliviar a pobreza e possibilitar a saída da situação de 

„vulnerabilidade social‟ em que se encontra grande parte da população” (SILVA, 2017, p. 76). 

Na perspectiva do Banco Mundial, é necessário intervir na pobreza dos países, pois a situação 

de pobreza pode gerar tensões resultantes em consequências desagradáveis ao setor dos 

negócios. Gregório (2012, p. 4) destaca que o “Banco Mundial atribui à educação o papel de 

resolver os problemas econômicos resultantes das transformações que vêm acontecendo no 

mercado de trabalho desde a década de 1970”. Essa perspectiva é compreendida e 

intensificada por MacNamara e seus dirigentes durante seu mandato como presidente do 

Banco Mundial (1868-1981). Assim, o binômio pobreza-segurança ganha destaque no âmbito 

das preocupações e ações do Banco (LEHER, 1999). Ugá (2004, p. 55) destaca que: 

[...] o que poderia ser visto como uma mudança de política – de uma política apenas 

voltada para o ajuste fiscal, para uma política mais „social‟ (por meio de um 

„combate a pobreza‟) – faça parte da própria lógica do marco teórico do 

neoliberalismo: políticas focalizadas e compensatórias voltadas para os „pobres‟.  

Nesse contexto, o Banco Mundial inicia e intensifica seu processo de atuação na 

educação, “[...] a sua ação torna-se direta e específica”. (LEHER, 1999, p. 22). As políticas 

públicas educacionais transferem à educação a responsabilidade de solucionar os problemas 
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de desigualdade social camuflando as interferências realizadas pelo sistema capitalista. “A 

preocupação do BM com o “alívio da pobreza” vem da necessidade do neoliberalismo tratar 

as consequências negativas do duro ajuste estrutural que o capitalismo optou por aplicar nos 

países periféricos, gerando aumento da informalidade no trabalho e do desemprego” 

(GREGÓRIO, 2012, p. 11). Tais consequências só podem ser aliviadas na compreensão do 

Banco Mundial através de  

Políticas focalizadas e compensatórias, visando aumentar a capacidade de consumo 

desses indivíduos (programas de complementação de renda) e superando a 

“incapacidade” desses indivíduos através da abertura de oportunidades econômicas 

(aumento do capital humano) e da prestação de serviços sociais mínimos (saúde e 

educação) (GREGÓRIO, 2012, p.11). 

A partir dos pressupostos apresentados, definimos que o Programa Mais Educação 

aplica-se mais como uma como uma política de “proteção integral” (SILVA e SILVA, 2012, 

p. 27) cuja prática atua na retirada de crianças e jovens da criminalidade das ruas, 

permanecendo por mais tempo no âmbito seguro da escola como estratégia de atender a 

reestruturação produtiva necessária para a superação da crise do capital, além de inculcar por 

meio da formação oferecida, ideologias que direcionam jovens e adolescentes à incapacidade 

de compreender as lutas de classes, com conhecimento focalizado em inúmeras vezes mais 

precariamente possível. Destaca-se o caráter assistencialista que as políticas públicas 

educacionais brasileiras apresentam.   

Em relação à organização das atividades e quem pode atuar no programa o passo a 

passo aponta a necessidade de colaboração comunitária, evidenciando a corresponsabilidade 

da família e setores sociais para que, por meio do trabalho voluntário, auxiliem no 

desenvolvimento das atividades ofertadas, quando afirma que: 

É desejável que o debate acerca da educação integral mobilize toda a escola e toda 

comunidade, mesmo aqueles professores e funcionários que ainda não tem 

envolvimento direto com o Programa Mais Educação. Trata-se de refletir acerca 

desta responsabilidade compartilhada com a família e com a sociedade que é a 

educação das novas gerações [...]. A Educação Integral abre espaço para o trabalho 

dos profissionais da educação, dos educadores populares, dos estudantes em 

processo de formação docente e dos agentes culturais, (monitores, estudantes 

universitários com formação específica nos macrocampos), observando-se a Lei nº 

9.608/1998, que dispõe sobre o serviço voluntário BRASIL, 2011a, p. 14-15). 

Para realizar as atividades e articulações com a comunidade no desenvolvimento das 

atividades o Programa conta com a figura do professor comunitário participante do quadro 

efetivo da instituição com 40 horas semanais preferencialmente (BRASIL, 2011a, p. 16). O 

professor comunitário deve atuar na “construção de „pontes entre a escola e comunidade” 

(BRASIL, 2011a, p. 17). 
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O programa apresenta como estratégia a ampliação do tempo de permanência dos 

alunos na escola bem como dos espaços para que a educação possa ocorrer. No entanto, conta 

com o apoio de diferentes setores sociais e profissionais que atuam tanto na educação quanto 

em outras áreas, o apoio da família com ações coordenadas pela escola e sua equipe 

(BRASIL, 2011a, p. 6). Incentiva também a organização de um Comitê Local que tem por 

objetivo:  

[...] integrar diferentes atores do território em que a escola está situada para formular 

e acompanhar o Plano de Ação Local de Educação Integral – plano que contempla 

as atividades escolhidas, as parcerias estabelecidas, o número de estudantes 

atendidos. [...] O conjunto de atores sociais presentes neste espaço também 

constituem o território (ONGs, associações comunitárias, clubes de mães, 

associações comerciais, entre outros.) (BRASIL, 2011a, p. 19). 

O Passo a Passo orienta como as escolas podem implantar a Educação Integral mesmo 

sem recursos financeiros viabilizados pelo Programa afirmando que:  

Nos casos em que as próprias Secretarias de Educação não dispõem de recursos 

financeiros, a escola poderá começar pela organização de atividades educacionais 

complementares que comecem a ensejar o debate acerca da Educação Integral em 

jornada ampliada, atividades selecionadas dentre as atividades sugeridas pelo 

Programa Mais Educação e adaptadas às condições reais da escola (BRASIL, 2011a, 

p, 21, grifo nosso). 

Outra problemática que se insere no programa é o espaço físico para a aplicação das 

atividades. Entretanto, o passo a passo destaca que: 

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 

toda a comunidade. (BRASIL, 2011a, p.22) 

O mesmo documento complementa que é de suma necessidade “mapear os espaços da 

escola e os da comunidade, verificando quais atividades é possível desenvolver e como fazê-

lo” (BRASIL, 2011a, p. 23). Destaca-se que “o desafio que está posto é de redescobrir a 

escola e seu entorno, ressignificando seus espaços!” (BRASIL, 2011a, p. 23).  

Percebe-se que o programa usa o discurso do incentivo à solidariedade para construção 

da rede de saberes. Solicita a realização de parcerias e acedência de espaços comunitários bem 

como o trabalho voluntário da população para a aplicação das atividades designadas sem 

demonstrar exigência de formação adequada. O programa  [...] exalta a desresponsabilização 

do Estado no dever de garantir o direito universal à educação pública ao apelar para a 

importância da família e da sociedade na garantia do direito à educação (SILVA. 2017, p. 

181). 
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Cabe-nos, no entanto, questionar como o Estado conseguirá o apoio dos setores sociais 

para a implantação de políticas públicas educacionais supostamente de educação integral por 

meio de programas como o Mais Educação sem oferecer no mínimo infraestrutura e formação 

adequada para que a educação aconteça? É neste contexto que a política de redução de gastos 

e iniciativas do Estado frente ao setor público começa a atuar enfatizando as parcerias 

público-privadas e o empoderamento e autoresponsabilização nos indivíduos. A intenção é 

reduzir os investimentos públicos ou contar com iniciativa privada e organizações não 

governamentais para a solução dos problemas (SAVIANI, 2008b).  

A presente política pública visa escamotear a falta de espaços adequados e condições 

precárias que, em inúmeras vezes, são ministradas as aulas nas escolas brasileiras. O discurso 

apresentado pelo programa denota em sua essência “a natureza profundamente autoritária das 

políticas públicas de educação que, ao serem impostas, responsabilizam os indivíduos pelo 

seu fracasso e isentam o Estado da sua responsabilidade” (SILVA, 2017, p. 184). Verifica-se 

que o programa se materializa por meio do discurso ideológico de empoderamento dos 

indivíduos frente aos problemas educacionais e, consequentemente sociais, transferindo à 

família e comunidade uma obrigação que é do Estado.  

Carvalho (2014) afirma que, na perspectiva do Banco Mundial, o empoderamento 

seria um caminho que, além de inibir as lutas de classes, torna-se eficaz no setor econômico, 

pois vem para atenuar a pobreza e, consequentemente, diminuir as insatisfações populares, 

materializando-se em políticas e projetos sociais inseridos principalmente nos países 

periféricos. Ocorre nessa perspectiva a disseminação da ideia de autoconfiança, 

autodeterminação, evidenciando o caráter de culpabilização do indivíduo em relação aos 

problemas que ocorrem na vida social, política e econômica. Carvalho, (2014, p. 147-148, 

grifos do autor) destaca que:  

O Banco Mundial apresenta o “empoderamento” como um processo que reforça a 

capacidade de indivíduos e grupos fazerem escolhas, de modo a transformá-las em 

ações e resultados almejados”. [...] Com isso estimula que esses sujeitos 

internalizem a situação de pobreza na qual se encontram, e mais, reforça o ethos 

liberal de que a condição social que ocupamos na sociedade vincula-se ao esforço 

individual de cada um. Esta leitura, deseconomiza, despolitiza, moraliza e 

subjetiviza as relações sociais de produção capitalista. 

 

Os aspectos de autorresponsabilização e mistificação da realidade promovidas pelas 

ideologias do empoderamento inviabilizam nas massas populares as discussões politizadas, 

conscientes, críticas, voltadas aos problemas sociais, econômicos e políticos que os países 

enfrentam, pois este não é a finalidade do Capital. Tornam as discussões em busca das 

mudanças sociais ações singulares, supérfluas e acríticas. A proposta de que o indivíduo é 
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livre para realizar ações que possam mudar sua realidade, não levam em conta as 

problemáticas presentes nas estruturas sociais e econômicas que limitam tais escolhas na 

realidade material. 

Carvalho (2014), ao analisar o livro “Empoderamento e redução da pobreza: uma 

coletânea”, lançado em 2002, pelo Banco Mundial, evidencia que, além do Banco destacar 

definições sobre o termo empoderamento, apresenta a finalidade de atuar na redução da 

pobreza, bem como propor elementos fundamentais para as iniciativas tanto da sociedade civil 

quanto o setor privado. Os elementos são: “Acesso à informação; inclusão e participação; 

responsabilidade; e capacidade de organização” (CARVALHO, 2014, p. 151). Carregado de 

ideologia, esse discurso promove ações de indivíduos, de grupos os quais formam ONGs, 

movimentos sociais, cooperativas, que tendem a promover ações focalizadas, em locus, que 

não dão conta de transformar a sociedade. Sutilmente, o Estado deixa de se responsabilizar 

pelos problemas referentes à educação, saúde, meio ambiente, transporte, vias públicas, etc. 

para, estrategicamente, promover a abertura das redes de privatização. 

As parcerias público-privadas entram em ação e, aos poucos, vão transferindo a 

responsabilidade de garantir a qualidade da educação, saúde, transporte, entre outros, às redes 

privadas. A privatização consiste, portanto, na transformação de uma empresa estatal em 

privada. Ganhou visibilidade no Brasil partir de 1990, no governo Collor. Foi implantada 

fazendo parte dos programas de ajustes estruturais neoliberais direcionadas aos países 

semicoloniais originado pelo Banco Mundial.  

Em entrevista, realizada pelo Jornal da Unicamp em 2015, a pesquisadora Thereza 

Adrião aponta que é crescente a onda privatização na educação básica nos países da América 

Latina e Caribe e essa realidade é preocupante, pois pode prejudicar a garantia desse direito 

fundamental (educação básica) à sociedade. A autora relata que estão ocorrendo constantes 

substituições da modalidade de ensino público para a privada, é crescente também as 

intervenções realizadas pelo setor privado no que cerne as políticas públicas educacionais. 

Sobre o assunto Peroni (2015, p. 3) escreve que: 

Neste momento constatamos várias formas de privatização do público: ou através da 

alteração da propriedade, ocorrendo a passagem do estatal para o terceiro setor ou 

privado; ou através de parcerias entre instituições públicas e privadas com ou sem fins 

lucrativos, onde o privado acaba definindo o público; ou, ainda, aquilo que permanece 

com a propriedade estatal, mas passa a ter a lógica de mercado, reorganizando 

principalmente os processos de gestão e redefinindo o conteúdo da política 

educacional  

A privatização passa a atuar na educação não só no oferecimento de equipamentos, 

corpo docente, estrutura física, mas também, a traçar caminhos que a educação deve percorrer 
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seguindo as imposições imperialistas. Adrião (2015) afirma que as interferências das parcerias 

privadas nas políticas educacionais estão aos poucos relegando a educação à lógica mercantil. 

No Brasil, a autora aponta que houve um aumento considerável dos gastos públicos 

direcionados à iniciativa privada e que a educação passa a ser transformada em serviço ou 

mercadoria. A prática é resultante da descentralização da educação. Para a autora, “A 

privatização acentua as desigualdades e dificulta o acesso à escola” (ADRIÃO, 2015, p. 1). A 

educação privatizada não garante a melhora na qualidade educacional, pois o público alvo que 

se caracteriza diferenciado da escola pública. A este respeito Montaño (1999, p. 27) afirma 

que: 

A parceria entre o Estado e o „Terceiro Setor‟ tem a clara função ideológica de 

encobrir o fundo, a essência do fenômeno, ser parte da estratégia de reestruturação 

do capital, e feitichizá-lo em „transferência‟, levando à população a um 

enfrentamento/aceitação deste processo dentro dos níveis de conflitividade 

institucional aceitáveis para a manutenção do sistema, e ainda mais, para a 

manutenção da atual estratégia do capital e seu projeto hegemônico: o 

neoliberalismo. 

A privatização, portanto, atua a serviço da classe dominante. Dissemina 

ideologicamente a melhoria da qualidade educacional e faz permanecer e acentuar as 

desigualdades educacionais, principalmente, aos que já se encontram em situações de 

pobreza. Os governos, desde 1990, através das privatizações e concessões ao capital 

burocrático realizam ataques aos direitos trabalhistas e repassam as riquezas nacionais 

inviabilizando as ações de caráter universalista (SILVA 2017, p. 70-71). Por meio da 

privatização, a educação e vários setores sociais são relegados constantemente aos interesses 

imperialistas.  

Outra questão notória, em relação ao Programa Mais Educação, que gira em torno de 

sua aplicação, é a proposta do Passo a Passo referente à necessidade de se refletir e buscar 

compreender o significado da Educação Integral e, nesse processo, propõe a reflexão do 

projeto político pedagógico da escola bem como, a Concepção de Educação Integral que a 

escola irá adotar para oferecer a Educação Integral por meio do Programa. Apresenta como 

base para estudos, documentos orientados pelo MEC e outras instituições que desembocam 

nos interesses do Estado. O Passo a Passo do programa afirma que esse momento de reflexão 

possibilitará o planejamento das ações de Educação Integral que irão desenvolver destacando 

que deverão ser “inspiradas nos macrocampos” (BRASIL, 2011a, p. 27). Com vistas a atender 

a Educação Integral, o documento aponta a ampliação de “tempos, espaços, oportunidades 

educativas e o compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de 

outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos 
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professores” (BRASIL, 2011a, p. 6). Silva (2017, p. 122) no entanto, “a perspectiva de 

educação integral implícita no Programa Mais Educação pressupõe um esvaziamento do papel 

precípuo da escola no que diz respeito à transmissão de conhecimentos científicos”, pois há 

um direcionamento das questões de ensino centralizando-as no cotidiano, promovendo uma 

formação unilateral. O autor enfatiza que “as políticas educacionais implantadas apresentam-

se como instrumento de reprodução e perpetuação das relações sociais vigentes na medida em 

que esvaziam a educação em sua forma escolar e disseminam uma visão de mundo funcional 

aos interesses dominantes” (SILVA, 2017, p. 37).  

Em relação às concepções de educação integral, o texto Rede de Saberes Mais 

Educação afirma que: 

No Brasil, atualmente, são muitas as concepções de educação integral; esta proposta 

nasce em meio ao debate e apresenta uma visão capaz de levar à escola 

contemporânea uma ampliação das necessidades formativas do sujeito, 

contemplando as dimensões afetiva, ética, estética, social, cultural, política e 

cognitiva. Esta concepção de educação integral não se limita ao aumento do tempo e 

espaço nos projetos de educação, mas parte da ideia de que os estudantes são seres 

portadores de uma complexa experiência social e merecem atenção diferenciada 

porque são fruto de processos igualmente diferenciados. Compreende a educação 

como um desafio para escolas e comunidades e pretende dialogar com a 

complexidade de agentes sociais, territórios e saberes que envolvem as experiências 

comunitárias, buscando construir-se para além do espaço escolar (BRASIL, 2009b, 

p. 15).  

Em consonância com essa ideia o texto Educação integral ressalta que: 

Vale destacar, nesse quadro, a influência dos processos de globalização, as 

mudanças no mundo do trabalho, as transformações técnico-científicas e as 

mudanças sócio-ambientais globais, dentre outras, que impõem novos desafios às 

políticas públicas, em geral e, em particular, às políticas educacionais, 

principalmente em países emergentes como o Brasil (BRASIL, 2009c, p. 10). 

A concepção presente nas propostas de educação orientam-se em uma perspectiva 

pragmatista, apresentando a valorização da utilização prática do conhecimento na vida 

cotidiano do aluno. Pauta-se ainda no relativismo quando enfatiza práticas orientadas de 

acordo com as condições do meio e tempo em que são realizadas. Não demonstra a 

organização do conhecimento científico para o ensino oferecido, mas pauta-se em  estratégias 

que possam desenvolver as competências.  Ocorre em diversas perspectivas o “[...] 

entendimento de que a competência refere-se a uma capacidade real que pode ser 

demonstrada e, consequentemente, está sempre relacionada a uma situação específica. É uma 

concepção baseada no pragmatismo [...]” (MOURÃO, 2006, p. 29). Portanto, as ações 

voltam-se para as finalidades e competências que a educação pode oferecer para atender a 

reestruturação necessária a superação da crise capitalista ocorrida por suas contradições. Tais 

orientações são presentes na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
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(OCDE), responsável pelo desenvolvimento econômico dos países com sede em Paris, 

França, apresenta ações orientadas pelos países imperialistas com modelo de educação 

pautada nas competências. O incentivo ao desenvolvimento das competências referentes ao 

trabalho em equipe, capacidade de liderança, disposição para o trabalho, capacidade de 

comunicação e tomada de decisões são orientadas por essa organização e que também são 

presentes nos discursos realizados pelas políticas educacionais brasileiras atualmente. Os 

caminhos que a educação vem percorrendo, ao longo dos anos, estão “sintonizadas com as 

propostas pedagógicas delineadas pelas nações imperialistas através do Banco Mundial”.  

Ocorre por meio dos organismos internacionais como o Banco Mundial a “veiculação da 

teoria do capital humano adaptando-a à nova conjuntura de crise do imperialismo por meio da 

imposição de suas prioridades refletidas na política educacional para a educação básica 

brasileira” (SILVA, 2017, p. 90). 

Nesse contexto, o papel da educação é redimensionado para atender à necessidade da 

flexibilização do processo educativo. O controle da eficácia educacional ocorre por meio do 

Estado vinculando-se a perspectiva do mercado, pois, passa a centrar-se na avaliação dos 

resultados ao invés do processo (SAVIANI, 2008b). Pauta-se nos resultados, porém, com o 

menor investimento possível. Desconsidera-se também a garantia da qualidade, pois o que 

importa, nessa perspectiva, é a garantia dos índices satisfatórios das propostas imperialistas 

com medidas paliativas aos problemas existentes.  

Percebe-se que a educação integral oferecida pelo programa atua no sentido de atender 

às imposições que, sutilmente, as políticas públicas educacionais orientadas pelos interesses 

imperialistas colocam à educação brasileira. Os caminhos e concepções que devem seguir já 

estão ideologicamente traçados pelos organismos internacionais. Silva (2017, p. 120-121) 

aponta que: 

O Programa Mais Educação explicita não somente sua concepção de educação 

integral pragmática, como também a concepção de sociedade burguesa, limitada ao 

ideal abstrato de democracia e republicanismo, ao ocultar as bases concretas de 

organização de uma suposta “sociedade republicana e democrática”. No horizonte 

do Estado burguês de cunho neoliberal o documento oficial apela para o que 

denomina mobilização da  escola e da comunidade buscando compartilhar com a 

família e a sociedade em geral a responsabilidade pela educação.  

Para a continuidade das objetivações dos organismos internacionais, em consonância 

com os interesses políticos do Estado e as proposições apresentadas até o momento, o MEC, 

em 2016, após a troca do poder excetivo, extinguiu o Programa Mais Educação e instituiu o 

Programa Novo Mais Educação através da Portaria nº 1.144, de 10 de outubro de 2016, cujo 

objetivo passa a ser “melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no ensino 
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fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, mediante a 

complementação da carga horária de cinco ou quinze horas semanais no turno e contraturno 

escolar” (BRASIL, 2016b, art.1º). Em suas finalidades o programa visa contribuir para: 

I - alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua 

portuguesa e matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de 

acompanhamento pedagógico específico; II - redução do abandono, da reprovação, 

da distorção idade/ ano, mediante a implementação de ações pedagógicas para 

melhoria do rendimento e desempenho escolar; III - melhoria dos resultados de 

aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e finais; e IV - ampliação 

do período de permanência dos alunos na escola (BRASIL, 2016b, Art. 2º, grifos 

nosso). 

Em relação à carga horária, as escolas que aderirem ao programa devem optar entre 5 

ou 15 horas de atividades complementares semanais, no entanto, houve um grande enfoque 

em Língua Portuguesa e Matemática colocando tais disciplinas com cargas horárias mais 

elevadas que as demais: 

As escolas que optarem por oferecer 5 (cinco) horas de atividades complementares 

semanais deverão realizar 2 (duas) atividades de Acompanhamento Pedagógico, 

sendo 1 (uma) de Língua Portuguesa e 1 (uma) de Matemática, com 2 (duas) horas e 

meia de duração cada. As escolas que ofertarem 15 (quinze) horas de atividades 

complementares por semana realizarão 2 (duas) atividades de Acompanhamento 

Pedagógico, sendo 1 (uma) de Língua Portuguesa e 1 (uma) de Matemática, com 4 

(quatro) horas de duração cada, e outras 3 (três) atividades de escolha da escola 

dentre aquelas disponibilizadas no sistema PDDE Interativo, a serem realizadas nas 

7 (sete) horas restantes (BRASIL, 2016c, p. 5). 

Portanto, os dias em que as atividades devem ocorrer são organizadas de acordo com a 

escolha de cada escola, desde que contemplem a carga horária especificada verificando-se a 

obrigatória da aplicação das atividades de Língua Portuguesa e Matemática.  

Em relação às diretrizes, a Portaria do Programa Novo Mais Educação define: 

I - integrar o Programa à política educacional da rede de ensino; II - integrar as 

atividades ao projeto político pedagógico da escola; III - priorizar os alunos e as 

escolas de regiões mais vulneráveis; IV - priorizar os alunos com maiores 

dificuldades de aprendizagem; V - priorizar as escolas com piores indicadores 

educacionais; 

VI - pactuar metas entre o MEC, os entes federados e as escolas participantes; 

VII - monitorar e avaliar periodicamente a execução e os resultados do Programa; e 

VIII - estimular a cooperação entre União, estados, Distrito Federal e municípios 

(BRASIL, 2016b, Art. 4º grifos nosso). 

Para adesão do programa, as escolas deverão atender no mínimo 20 estudantes 

matriculados no ano anterior a adesão no Ensino Fundamental e se encaixar em pelo menos 

um dos três grupos designados pelo documento orientador, sendo obrigatória a escolha de 

pelo menos uma escola que faça parte dos grupos 1 e 2. As exigências de cada grupo são: 

Grupo 1 – escolas que receberam recursos na conta PDDE Educação Integral entre 

2014 e 2016; Grupo 2 – escolas que apresentam Índice de Nível Socioeconômico 

baixo ou muito baixo segundo a classificação do Instituto Nacional de Estudos e 
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Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e/ou obtiveram desempenho no 

IDEB inferior à média nacional das escolas públicas e que não se enquadrem no 

critério do Grupo 1; Grupo 3 – demais escolas de Ensino Fundamental que poderão 

aderir ao Programa. É obrigatória a indicação de, pelo menos, uma escola nos 

grupos 1 e 2. (BRASIL, 2016c, p. 4, grifos nosso). 

Além dos critérios apresentados, o documento orientador do Programa ressalta 

também a prioridade em atender os alunos que possuem alfabetização incompleta ou 

letramento insuficiente, conforme verificação realizada por meio de avaliações próprias. 

Delimita-se o número de no máximo 20 alunos para as turmas de acompanhamento 

pedagógico e 30 alunos paras as turmas nas demais atividades (BRASIL, 2016c, p. 66). 

No Programa Novo Mais Educação, houve mudanças na denominação dos 

responsáveis pelas funções dos antigos coordenadores e monitores. Agora o intitulado de 

“Articulador da escola” é o responsável por coordenar e organizar as atividades do programa. 

Ao “Mediador da Aprendizagem” é designado promover a aprendizagem dos alunos com um 

trabalho articulado com os professores da escola, sendo responsabilizado pelas atividades de 

acompanhamento pedagógico. Ao “Facilitador” cabe desenvolver as atividades realizadas nas 

7 (sete) horas restantes das escolas que optarem a complementação da carga horária de 15 

horas semanais cujas  atividades são oferecidas no sistema PDDE Interativo no campo das 

artes, cultura, esporte e lazer (BRASIL, 2016c, p. 6-7). 

Serão repassados às escolas recursos financeiros que deverão ser destinados ao custeio 

com transporte e alimentação dos voluntários e na compra de matérias de consumo bem como 

contratação de serviço necessário à realização das atividades complementares. Aos 

mediadores de aprendizagem e facilitadores serão ressarcidos pelo trabalho desenvolvido 

“mediante apresentação de relatório e recibo mensal de atividades desenvolvidas por 

voluntário” (BRASIL, 2016, p. 13). Os valores  repassados aos que atuam nas escolas urbanas 

serão de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais por turma aos mediadores responsáveis 

pelo desenvolvimento das atividades de acompanhamento pedagógico nas escolas que 

optarem por carga horária de 15 (quinze) horas semanais e R$ 80,00 (oitenta reais) mensais 

aos que atuarem nas escolas que optarem por 5 (cinco) horas semanais. Aos facilitadores será 

repassado o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por turma de atividades complementares. Nas 

escolas rurais o valor do ressarcimento será de 50% a mais do os valores fixados para as 

escolas urbanas (BRASIL, 2016c, p. 13). 

Conforme o documento orientador, as atividades desenvolvidas tanto pelo Mediador 

da Aprendizagem quanto pelo Facilitador “serão consideradas de natureza voluntária na forma 

definida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, sendo obrigatória a celebração do Termo 

de Adesão e Compromisso do Voluntário”. Portanto, não oferece nenhum vínculo 
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empregatício. Trata-se de uma estratégia de desvalorização da profissionalização docente, 

além de representar um trabalho precarizado.  

Na essência do Programa Novo Mais Educação permanece a natureza voluntária já 

exposta no antigo Mais Educação, entretanto, o foco agora se centra em fomentar a educação 

em Língua Portuguesa e Matemática justamente por ser um dos conteúdos considerados 

básicos para adentrar o mercado do trabalho. O novo programa continua a atuar em 

consonância com as diretrizes dos organismos internacionais. Silva (2017, p. 179) aponta que 

“as prioridades das políticas públicas de educação impostas pelo Banco Mundial, 

invariavelmente, elegem as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática como foco de 

atuação. O Programa Mais Educação obedeceu à mesma lógica”. O objetivo central do 

programa torna mais evidente “a opção por acatar integralmente as exigências das empresas 

imperialistas no que diz respeito às prioridades da escola para população pobre” Silva (2017, 

p. 106). Percebe-se que ocorre uma desvalorização das demais áreas do conhecimento, visto 

que são postas como optativas.  

As áreas do conhecimento, principalmente aquelas que apresentam a característica de 

fomentar o pensamento crítico na sociedade são descartadas dos programas oferecidos, ou 

colocadas em segundo plano, utilizando-as o mínimo possível. O intuito é evitar qualquer 

forma de questionamento ou reflexão sobre a realidade material em que a maioria da 

população está sujeitada.  

Percebe-se, na seleção do público alvo, a permanência do foco nas escolas de baixo 

IDEB e o nível social e econômico o que demonstra que é contínua a preocupação com as 

consequências que a pobreza pode gerar aos interesses do Estado.  

Manteve-se, portanto, no Programa Novo Mais Educação a mesma lógica orientada 

pelo Banco Mundial de focalizar a pobreza na medida em que se priorizam regiões e 

alunos tidos como mais vulneráveis. Além disso, se priorizam as escolas com baixo 

desempenho nas avaliações nacionais (SILVA, 2017, p. 106). 

Os apontamentos presentes até o momento nos fazem refletir como o Estado, 

orientado pelos organismos internacionais como o Banco Mundial, utiliza-se das políticas 

públicas para convencer e manipular a adesão das suas propostas, que não analisadas e 

esclarecidas atuam para inebriar a sociedade com supostas soluções para os problemas 

existentes na educação brasileira e consequentemente no contexto social. Silva (2017, p. 109), 

destaca que:  

As políticas públicas de educação voltadas para a ampliação da jornada escolar no Brasil 

têm sido implantadas a partir das exigências realizadas pelos organismos internacionais 

direcionadas para população tida como vulnerável socialmente, ou seja, as classes sociais 

historicamente exploradas e diretamente impactadas pela ação do imperialismo no Brasil. 
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Essas políticas se caracterizam pela sua fragmentação e descontinuidade e se fundamentam 

em concepções liberais de educação integral em contraposição a perspectiva marxista que 

propõe formar omnilateralmente o ser humano. 

Destacamos que apenas a formação omnilateral é capaz de propiciar a educação 

integral. As políticas públicas educacionais que vêm sendo implantadas no Brasil, atualmente 

conhecidas como políticas de educação integral, são trabalhadas de forma unilateral, portanto 

não são capazes e não apresentam interesse em promover a formação plena dos cidadãos. As 

políticas públicas atuais surgem e se intensificam apenas para garantir os interesses das 

classes dos dominantes. Silva (2017, p. 106) afirma que:  

As políticas públicas de educação que, em tese, se configurariam como políticas de 

Estado na medida em que são discutidas e aprovadas em diversas instâncias, sofrem 

da descontinuidade que caracteriza a atuação do Estado brasileiro no tocante 

educação básica. Esse processo ocorre em função do papel desempenhado pelo 

Estado brasileiro a serviço das classes dominantes umbilicalmente ligadas ao 

imperialismo, portanto, submissas a seus organismos de dominação. Nesse contexto, 

os governos que gerenciam sucessivamente o Estado lançam políticas públicas de 

educação descontínuas, fragmentadas e focalizadas. 

Podemos afirmar, nesse sentido, que as políticas públicas educacionais são marcadas 

por diversos avanços e retrocessos. Ora determinadas propostas são fomentadas, ora são 

deixadas à mercê, ora retomam-se em novas roupagens de acordo com as “necessidades” 

políticas, econômicas e sociais. A palavra “necessidades”, entre aspas, significa que é esse o 

termo utilizado pelas mídias brasileiras e pelos governantes. O discurso ideológico gira em 

torna da “necessidade” de mudar, da necessidade de implantar novos projetos, programas, 

reformas, para melhorar a qualidade da educação, superar a crise econômica do país, superar 

as desigualdades. Entretanto, quando perceptível, que o programa, o projeto, a reforma, não 

estão mais contribuindo para o objetivo almejado, rapidamente o discurso em relação às 

“necessidades” se alteram. Mudam-se as roupagens, mas o discurso ideológico continua 

presente.  

Nesse contexto, destacamos que as propostas de educação integral que tinham como 

foco o ensino fundamental passaram a ser vistas como necessárias também ao ensino médio 

sugerindo um redesenho curricular conforme apresentaremos a seguir. 

4.2. As propostas de educação integral no ensino médio: O Programa Ensino Médio 

Inovador e o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral 

As mudanças socioeconômicas, tecnológicas e culturais, intensificadas nos últimos 

séculos, direcionaram as políticas públicas educacionais também ao ensino médio. Esta etapa 

da educação básica passou a ganhar destaques nos discursos em relação a suas finalidades e 

consequências no mercado de trabalho, decorrente do processo de globalização.  



 
 

98 

Institui-se nesta etapa de ensino o Programa Ensino Médio Inovador no âmbito do 

Ministério da Educação pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009. O programa visa 

promover a melhoria na qualidade do Ensino Médio não profissionalizante, apoiando os 

Sistemas de Ensino Estaduais e Distrital com uma proposta curricular inovadora. Apresenta, 

como órgão financiador, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e 

propõe enfatizar a realização de projetos que promovam “a educação científica e humanística, 

a valorização da leitura, da cultura, o aprimoramento da relação teoria e prática, da utilização 

de novas tecnologias e o desenvolvimento de metodologias criativas e emancipadoras” (Art. 

2º, BRASIL, 2009d). Conforme o documento orientador do Programa, o objetivo é promover 

a flexibilização do currículo dinamizando-o no intuito de atender os objetivos da sociedade 

contemporânea (BRASIL, 2013c, p. 10).  

O programa apresenta os seguintes objetivos: 

I - expandir o atendimento e melhorar a qualidade do ensino médio;  

II - desenvolver e reestruturar o ensino médio não profissionalizante, de forma a 

combinar formação geral, científica, tecnológica, cultural e conhecimentos técnicos- 

experimentais; 

 III - promover e estimular a inovação curricular no ensino médio; IV - incentivar o 

retorno de adolescentes e jovens ao sistema escolar e proporcionar a elevação 

da escolaridade;  

V - fomentar o diálogo entre a escola e os sujeitos adolescentes e jovens;  

VI - promover uma escola média onde os saberes e conhecimentos tenham 

significado para os estudantes e desenvolvem sua autonomia intelectual;  

VII - desenvolver a autonomia do estudante por meio do oferecimento de uma 

aprendizagem significativa;  

VIII - criar uma rede nacional de escolas de ensino médio públicas e privadas 

que possibilite o intercâmbio de projetos pedagógicas inovadores.  
IX - promover o intercâmbio dos Colégios de Aplicação das IFES, dos Institutos 

Federais e do Colégio Pedro II com as redes públicas estaduais de ensino médio;  

X - incentivar a articulação, por meio de parcerias, do Sistema S com as redes 

públicas de ensino médio estaduais (Paragrafo único, Art. 2º, BRASIL, 2009d). 

Cabe à “ Secretaria de Educação Básica coordenar a implantação, o acompanhamento, 

o monitoramento, a supervisão e a avaliação do Programa” (Art. 5º, BRASIL, 2009). Ocorrerá 

também uma avaliação externa coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com o intuito de verificar o desenvolvimento do 

programa bem como os impactos ocorridos na busca pela melhoria do ensino das escolas 

participantes (Art. 7º, BRASIL, 2009d). 

Conforme o documento orientador, o Programa Ensino Médio Inovador surge para 

atender a obrigatoriedade do ensino de 04 a 17 anos até o ano de 2016, bem como a proposta 

de universalização do ensino médio até 2020 de jovens com faixa etária de 15 a 17 anos, 

conforme disposições da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009 e Meta 3 

do Plano Nacional da Educação (2014-2024) respectivamente. Em relação a proposta de 
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redesenhar o currículo escolar do ensino médio o Programa para atender a essa perspectiva 

apresenta como base as  Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução 

CMNE/CEB n.2, de 30 de janeiro de 2012) (BRASIL, 2013c, p. 3).  

Verifica-se, no entanto, que a implantação dessa política pública no ensino médio tem 

como preocupação melhorar os índices educacionais. O documento orientador enfatiza que: 

Apesar da maior democratização no acesso ao sistema escolar, dois aspectos se 

apresentam como objeto de preocupação para os sistemas de ensino e constituem um 

desafio a ser vencido: o percentual de jovens de 15 a 17 anos que não frequentam a 

escola e as taxas de distorção idade/série educacional entre jovens da mesma idade. 

Apesar da taxa de frequência à escola na faixa etária de 15 a 17 anos ter sido de 

83,7%, em 2011, a taxa de escolarização líquida no Ensino Médio para esse mesmo 

grupo, ainda que venha crescendo, se encontra no patamar de 51,6%. [...] Em 

relação às taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar, os índices 

apresentados no Censo Escolar 2011 estão longe do desejável. A taxa total de 

aprovação na 1ª. Série do Ensino Médio foi de 70%, enquanto 18% reprovaram e 

11% abandonaram a escola nesse ano. Em relação aos 2o e 3o anos, há uma 

melhora, mas ainda distante das metas esperadas [...] (BRASIL, 2013c, p. 4-5). 

Por meio dos dados apresentados, o documento orientador afirma que o ProEMI atua 

como uma política pública que visa possibilitar a universalização do ensino. Redesenhado o 

currículo do ensino médio, assegura poder efetivar a qualidade da educação, atendendo à 

necessidade social, ampliando o tempo de permanecia na escola e oferecendo conteúdos 

diversificados, respeitando as diretrizes e especificidades para a educação das populações do 

campo, quilombolas e indígenas (BRASIL, 2013c, p. 9-10). 

Para a implantação do Projeto de Redesenho Curricular (PRC) cuja ação é integrada 

ao ProEMI são necessários algumas condições básicas. Dentre as várias especificações 

destaca-se: 

a) Carga horária mínima de 3.000 (três mil horas), entendendo-se 2.400 horas 

obrigatórias, acrescidas de 600 horas a serem implantadas de forma gradativa; b) 

Foco em ações elaboradas a partir das áreas de conhecimento, conforme proposto 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e que são orientadoras 

das avaliações do ENEM; [...] m) Participação dos estudantes no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) (BRASIL, 2013c, p. 11-12, grifo nosso). 

Seguindo tais critérios, a escola deverá contemplar os macrocampos especificados no 

documento orientador no Programa, sendo três macrocampos considerados obrigatórios e dois 

optativos, oferecendo no total, atividades que englobam pelo menos cinco dos macrocampos 

oferecidos. São eles:  

Acompanhamento Pedagógico (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e 

Ciências da Natureza)*; Iniciação Científica e Pesquisa*; Leitura e Letramento*; 

Línguas Estrangeiras; Cultura Corporal; Produção e Fruição das Artes; 

Comunicação, Cultura Digital e uso de Mídias; Participação Estudantil (BRASIL, 

2013c, p. 13). 
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De acordo com o mesmo documento, o Programa apresenta como princípio integrar 

ações que englobem “Trabalho, Ciência, Cultura e Tecnologia” com vistas a proporcionar a 

“abordagem de conhecimentos, o desenvolvimento de experiências e a promoção de atitudes 

que se materializam na formação humana integral, gerando a reflexão crítica e a autonomia 

dos estudantes” (BRASIL, 2013c, p.15-16). Dentre as orientações para o redesenho curricular, 

destaca-se a articulação com outras instituições para a ampliação das possibilidades de espaço 

para o desenvolvimento das atividades e sugere que, constantemente, seja avaliado o impacto 

dessas ações, a partir “dos resultados de suas avaliações (internas), dos principais indicadores 

educacionais do Censo Escolar (índices de aprovação, reprovação, evasão e abandono, dentre 

outros) e dos resultados do ENEM” (BRASILc, 2013, p. 22). 

Em relação à adesão do programa, é liberada a participação de todas as escolas 

estaduais e distritais indicadas pelo Secretário de Educação Estadual ou Distrital, por meio do 

PAR/SIMEC (BRASIL, 2013c, p. 23). No entanto deve ser considerado: 

a) A adequação da estrutura física e quadro técnico-docente das escolas que 

permitam a ampliação do tempo do estudante na escola, e, gradativamente, à 

educação em tempo integral; b) Capacidade de articulação da escola com outras 

instituições e políticas públicas, como forma de ampliação dos espaços educativos e 

de aperfeiçoamento dos docentes; c) Capacidade para atender as especificidades da 

escola no período noturno (BRASIL, 2013c, p. 27). 

Para exercer as funções de coordenador e articulador das ações de redesenho 

curricular, a escola deverá dispor de um professor efetivo com jornada escolar de 40 horas 

semanais apresentando dedicação exclusiva ao programa (BRASIL, 2013c, p. 24).  

Verifica-se, no programa, a emergência no que se refere à ênfase dada à necessidade 

de flexibilizar o currículo escolar com conteúdos inovadores, a proposta da parceria público-

privada que, sutilmente, vai direcionando a educação à privatização, a atribuição aos exames 

nacionais como orientadores das práticas de ensino e as exigências em relação aos índices 

educacionais. Saviani (2011, p. 7) aponta que “a política educacional vem sendo conduzida 

tendo como referência os instrumentos de avaliação tanto nacionais como internacionais e 

acionando medidas paliativas”. O intuito é ampliar os resultados educacionais baseados em 

índices sem dispendiosos custos financeiros. Diversas avaliações passam a verificar até onde 

as propostas estão sendo alcançadas, orientando e reorientando o currículo escolar brasileiro, 

em consonância com a novas exigências sociais, no que se refere aos ajustes necessários à 

restruturação produtiva do capital. 

A exigência em relação à formação do trabalhador passou a pautar-se na flexibilidade, 

ampliação de habilidades e competências principalmente as voltadas para capacidade de 

abstração, domínio da linguagem, comunicação, símbolos, matemática, capacidade de 
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liderança, trabalho em equipe, cooperação, etc. As propostas de educação integral no ensino 

médio se direcionam para além da garantir a permanência dos jovens por mais tempo longe 

das criminalidades da rua, prepará-los para as necessidades produtivas. 

No contexto de mudanças no setor produtivo, os organismos internacionais como a 

Comision Economica para America Latina y Caribe (CEPAL), o Banco Mundial e outras 

instituições multilaterais rapidamente buscam ajustar as políticas públicas educacionais 

utilizando-se de justificativas variadas, permeadas por discursos ideológicos. Oliveira (2011, 

p. 4) aponta que: 

Além da importância das instituições multilaterais sobre o destino da política 

educacional brasileira, é necessário destacar a interferência que parte do 

empresariado, a partir de suas instâncias de representação, promove sobre o Estado 

brasileiro de forma a garantir que o sistema educacional se adeque aos seus 

interesses. 

 No documento intitulado O novo cenário laboral latino-americano: regulação, 

proteção e políticas ativas nos mercados de trabalho, a CEPAL (2009, p. 107) destaca que: 

[...] as políticas ativas brasileiras desfrutam de pouca eficiência, possuem baixa 

eficácia e não promovem a equidade como deveriam. Além disso, elas não 

promovem a “ativação” necessária no âmbito de cada uma, facilitando o 

agravamento do comportamento negativo de certos aspectos do mercado de 

trabalho. [...] Parte substancial deste problema deve ser resolvida por políticas de 

médio e longo prazo, na esfera do Ministério da Educação, com parte de um amplo 

programa educacional para colocar a população brasileira em níveis de padrão 

educacionais observados em nações de estágio mais avançado (CEPAL, 2009, p. 

107). 

A CEPAL demonstra a exigência e necessidade de realizar uma adequação nas 

políticas públicas brasileiras. Confere à educação o eixo fundamental ao processo de 

reestruturação econômica. Silva Júnior, Lucema e Pereira (2011, p. 844-845) afirmam sobre o 

documento da CEPAL (2009) o seguinte: “Trata-se da combinação de mercados de trabalho 

flexíveis e formação contínua para o trabalhador, especialmente com o aumento da 

perspectiva da vida média desta população”. Nesse sentido, “O sistema educativo teria que 

qualificar continuamente os trabalhadores para se adaptar às mudanças no processo 

produtivo”. Os autores apontam que “aqui se encontra o centro a partir do qual a 

racionalidade das políticas para o ensino médio se faz”. O “modelo de flexicurity” que as 

políticas públicas devem apresentar de acordo com a CEPAL é, segundo os autores, “baseado 

em políticas ativas compensatórias para as exigências de um mercado de trabalho flexível, 

com a formação técnico-profissionalizante por meio de instituições privadas, com estímulo do 

fundo público”. É nesse contexto, que “a pedagogia das competências”, o “estar empregável” 

e o discurso da empregabilidade” surgem com a finalidade de “formar trabalhadores aptos à 
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multifunção e adequados ao pensamento e interesses empresariais” (SILVA JÚNIOR, 

LUCEMA E PEREIRA, 2011, p. 849). 

Fundamentado na teoria econômica neoclássica, o Banco Mundial também vai 

direcionando as Políticas Educativas do ensino médio para atender às novas demandas do 

mundo globalizado. Nas suas propostas passa a “assemelhar a escola à empresa, a ver os 

fatores dos processos produtivos como insumos e a eficiência e as taxas de retorno como 

critérios fundamentais de decisão” (CORAGGIO 2007, p. 97). Oliveira (2011, p. 7) afirma 

que o caminho que se propõe é: 

O direcionamento da iniciativa privada a determinação das necessidades de 

qualificação profissional. Por conseguinte, ainda que não se retire do poder público a 

possibilidade de oferecer atividades de capacitação, o mesmo deve manter uma 

ligação com a iniciativa privada e estabelecer um processo de cooperação entre 

ambos. Deve haver também um conjunto de ações que estimulem o empresariado a 

assumir, cada vez mais, o seu papel como principal avaliador e implementador de 

ações mais coerentes com as reais necessidades do setor produtivo. 

Destacamos, no entanto, que o ensino médio ao longo da história da educação assumiu 

conotações diversificadas até o destaque que possui no século XXI, mas “foi através da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96, que esse nível de ensino passou a ser 

chamado oficialmente de Ensino Médio” (LIMA, CABRAL, GASPARINO, 2009, p. 1).  

A partir de 1997, a chamada reforma do ensino médio e da educação profissional 

determina que o ensino técnico seja ofertado de forma complementar, paralela ou 

sequencial e separado do ensino médio regular. A condição de modalidade conferida 

à educação profissional na Lei n. 9.394/96, com possibilidade de articular-se com as 

etapas e níveis do ensino regular sem deles ser parte integrante, confere-lhe um 

caráter secundário [...] No período que compreende o primeiro governo Lula [...] o 

Decreto n. 5.154/04 readmitiu ao conjunto das escolas médias no país a 

possibilidade de integrar o ensino médio à educação profissional. Porém, essa 

integração ficou a critério das escolas, dos sistemas e das redes de ensino, o que 

trouxe implicações (MELO, DUARTE, 2011, p. 233). 

A integração entre ensino médio e ensino profissional, no entanto foi sendo promovida 

através de parcerias com o “setor privado e/ou de programas-piloto nos quais se destacam a 

insuficiência ou inexistência de quadros próprios, entre outros, configurando uma situação de 

provisoriedade e de precariedade” (MELO, DUARTE, 2011, 234). A partir do segundo 

mandato do governo Lula, as medidas em relação ao ensino médio e educação profissional se 

intensificam. Buscando criar mecanismos de ajustes para garantir a qualidade do ensino 

ofertado, o governo instituiu os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs); 

reorganizou a Rede Federal de Educação Tecnológica; criou à Emenda Constitucional nº 59, 

com vistas a assegurar a educação básica em caráter obrigatória e gratuita de 4 a 17 anos de 

idade; instituiu o Programa Ensino Médio Inovador em parceria com o Sistema S; reelaborou 
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a concepção do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); promoveu o protagonismo 

juvenil.  

Destacamos ainda as iniciativas da presidente Dilma que defendeu em inúmeros 

discursos dar continuidade as propostas de Lula. Em 2011, anunciou a implantação do 

Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica (PRONATEC) que oferece bolsas para cursos 

técnicos em escolas privadas e financiamento estudantil. Entretanto, evidenciamos que é 

contínuo o crescente número de problemas relacionados à oferta do ensino médio e que as 

medidas ofertadas até o momento não promoveram a qualidade do ensino. Sobre esse sssunto, 

Melo e Duarte (2011, p. 248) afirmam que: 

Em geral, os programas federais têm sido marcados pelo caráter de focalização em 

estudantes que apresentam defasagens (sociais, econômicas, escolares) sob a 

justificativa de busca de inclusão social e, não raro, pela transferência de recursos 

públicos para o setor privado, sobretudo o Sistema S, em detrimento da expansão e 

da melhoria da oferta pública. 

Destaca-se que, a partir do governo Lula, houve a ampliação de políticas públicas 

voltadas, a maior parte, aos “jovens brasileiros pertencentes às camadas populares, em 

situação de defasagem escolar, desemprego e vulnerabilidade social” (MELO, DUARTE, 

2011, p. 237) atendendo para as perspectivas dos organismos internacionais no que se refere à 

contenção da pobreza.  

Carmo, Chagas e Figueiredo Filho (2013) apontam que “o mercado possui agora uma 

necessidade imediata de aproximação com o meio científico. As recentes mudanças ocorridas 

no mercado produtivo apontam para uma nova relação entre a escola e o trabalho, entre o 

conhecimento e o mercado”. E as propostas ofertadas pelos atuais governos brasileiros 

buscam atuar em consonância com essa necessidade, as quais, para seus defensores, atuam 

como possibilidades de democratizar o ensino. A bandeira da educação em tempo integral 

passou a ser defendida no ensino médio. Iniciado com o programa ensino médio inovador a 

educação integral no ensino médio está assumindo um o caráter de regra nessa etapa do 

ensino e não mais apenas a implantação de um programa 

No entanto, é perceptível a degradação da educação brasileira que vem ocorrendo ao 

longo dos anos, principalmente no século XXI, um exemplo são as propostas de educação 

integral aplicadas por meio desses programas direcionados à educação básica que atuam como 

estratégia para efetivar as orientações dos organismos internacionais e empresariais no ensino 

médio. Compreendendo essa perspectiva Leher (1999, p. 29-30) afirma que: 

Compete à educação operar as contradições da segregação, propiciando aberturas 

para o futuro. O pressuposto, aqui presente, é: todos aqueles que fizerem as escolhas 

educacionais corretas terão possibilidades ilimitadas. Os indivíduos (e países) que 
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priorizarem corretamente a educação terão um futuro radioso pela frente, 

comprovando, deste modo, a validade das bases do sistema. O capitalismo atual é 

justo com aqueles que souberem se qualificar corretamente. Basta não insistir nas 

prioridades erradas). 

Em conformidade com as discussões apresentadas, institui-se o Programa de Fomento 

às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, pela a Portaria nº 1.145, de 10 de outubro de 

2016. O programa visa atuar em conformidade com a Medida Provisória nº 746, de 22 de 

setembro de 2016, com vistas a apoiar a implementação da educação em tempo integral nas 

escolas de ensino médio das redes públicas estaduais e distritais (Art.1º, BRASIL, 2016d). 

Evidencia-se que: 

§ 1o A proposta pedagógica das escolas de ensino médio em tempo integral terá por 

base a ampliação da jornada escolar e a formação integral e integrada do estudante, 

tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos socioemocionais, observados os 

seguintes pilares: aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. § 2o A pactuação 

com cada ente federado será formalizada por meio do preenchimento de planos de 

implementação e outros instrumentos a serem disponibilizados pelo Ministério da 

Educação - MEC, tratando-se de condição para participar do Programa (Art.1º, 

BRASIL, 2016d). 

Os pilares em que é pautada a educação integral, oferecida pelo programa, apresenta 

os conceitos discutidos no relatório de Jaques Delors, elaborado entre 1993 a 1996, no âmbito 

da presidência da comissão internacional da UNESCO, publicado no Brasil em 1998. O 

relatório aponta quatro pilares, no qual a educação do século XXI deve pautar-se para evitar a 

tensão popular decorrente das contradições existentes na sociedade capitalista intensificada 

pelo processo de globalização. Delors (1998, p. 89-90, grifos do autor) apresenta que: 

Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se 

em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão 

de algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a 

conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para 

poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e 

cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, 

via essencial que integra as três precedentes. [...] Mas, em regra geral, o ensino 

formal orienta-se, essencialmente, se não exclusivamente, para o aprender a 

conhecer e, em menor escala, para o aprender a fazer. As duas outras aprendizagens 

dependem, a maior parte das vezes, de circunstâncias aleatórias quando não são 

tidas, de algum modo, como prolongamento natural das duas primeiras.   

No pilar “aprender a conhecer”, Delors (1998, p. 91) afirma que “como o 

conhecimento é múltiplo e evolui infinitamente, torna-se cada vez mais inútil tentar conhecer 

tudo”, o que justifica o esvaziamento da escola enquanto transmissora dos conhecimentos 

produzidos historicamente, portanto a educação deve ser direcionada aos saberes utilitários 

necessários as atuais exigências da contemporaneidade. O autor destaca que “Aprender para 

conhecer supõe, antes tudo, aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória e o 

pensamento” (DELORS, 1998, p. 91).  
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Em relação ao pilar “aprender a fazer”, atribui à educação aspectos que recaem em 

consonância como a nova organização do trabalho. Na sociedade contemporânea, “à medida 

que as máquinas se tornam, também, mais „inteligentes‟ e que o trabalho se „desmaterializa‟ 

exige no contexto das indústrias trabalhadores flexíveis com variadas habilidades e 

competências (DELORS, 1998, p. 93-94). O relatório aponta que “a intuição, o jeito, a 

capacidade de julgar, a capacidade de manter unida uma equipe não são de fato qualidades, 

necessariamente, reservadas a pessoas com altos estudos” (DELORS, 1998, p. 95). Insere-se 

nesse contexto o enfoque dado às pedagogias das competências obrigando a escola adequar a 

educação ofertada com vistas a atender a nova demanda para o mercado de trabalho com o 

objetivo de formar o trabalhadores capacitados a saber agir no setor produtivo formal e 

informal. Soares (2017) discute que:  

As competências deve substituir a antiga noção de qualificação, predominante no 

período taylorista/fordista. A crise de superprodução e o processo de reestruturação 

produtiva resultaram no modelo de acumulação flexível, chamado no documento de 

“toyotismo ao contrário”. Esse novo tipo de trabalhador precisa resolver problemas, 

trabalhar coletivamente e buscar inovações, pois as exigências do mercado são 

rápidas e flexíveis. A escola nesse contexto, deve desenvolver competências 

combinadas com qualificação profissional, atitudes e habilidades, iniciativa, 

habilidades de comunicação e de resolver conflitos, etc., 

A atuação da educação, com o princípio da pedagogia das competências, efetiva o 

objetivo de “de aproximar a escola da lógica do mercado, procurando oferecer uma formação 

que possa atender às exigências do mundo empresarial, em detrimento de uma formação geral 

e crítica” (MAUÉS, 2005, p. 13). Nesse sentido, considera-se como “ultrapassado tudo o que 

não cabe nessa compreensão da realidade de formação” (MAUÉS, 2005, p. 13). Soares (2017, 

p. 98) descreve que:  

Com o avanço tecnológico no sistema produtivo e a necessidade de formação dos 

trabalhadores para exercerem essas funções, a educação nunca esteve tão vinculada 

à lógica economicista, pois propõe a formação de habilidades e competências assim 

como a flexibilidade do trabalhador para o mercado de trabalho, tendo como 

fomentadora as epistemologias pedagógicas liberais pós-modernas. A exigência de 

trabalhadores flexíveis e sua adaptação às demandas produtivas também ficam 

evidenciadas quando afirmam que as novas tecnologias e os novos métodos de 

produção, dependem de uma força de trabalho bem qualificada e intelectualmente 

flexível. 

Duarte (2010, p. 42) destaca que a pedagogia das competências atua “na mesma 

direção do aprender fazendo, da resolução de problemas e do espírito pragmático”. O 

conhecimento, sob a ótica da pedagogia das competências, atua na “tentativa de 

decomposição do aprender a aprender em uma listagem de habilidades e competências, cuja 

formação dever ser objeto da avaliação, em lugar da avaliação da aprendizagem de 

conteúdos” (DUARTE, 2010, p. 42). Assim, o ensino no contexto das atuais políticas públicas 
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de educação integral se configura e “se fundamenta na articulação entre política e produção e 

cujo objetivo é educar o homem capaz de ajustar-se à produção racionalizada, constituindo-se 

em uma das formas pelas quais a classe burguesa busca concretizar o seu projeto 

hegemônico” (KUENZER, 2002, p. 60). 

Em relação ao “aprender a viver”, este direciona a educação a trabalhar o respeito à 

diversidade, à não-violência e, ideologicamente, naturalizar as diferenças econômicas e 

sociais existentes com o intuito de inibir conflitos e tensões entre as camadas populares 

desfavorecidas. Nesse princípio, “a escola deve trabalhar para a valorização das 

particularidades, para impedir que as diferenças sejam tratadas como relações de poder” 

(SOARES, 2017, p. 104). É necessário, por parte da escola, o incentivo às ações humanitárias, 

voltadas à solidariedade e cooperação garantindo o mínimo à população abastada da 

sociedade, atuando em locus de modo a garantir a manutenção da ordem vigente e, 

consequentemente, inibindo qualquer forma de revolução.  

O pilar “aprender a ser” visa por meio da escola realizar a formação do cidadão ativo, 

criativo, autônomo para agir na sociedade com liberdade e responsabilidade. A escola não 

deve “negligenciar na educação nenhuma das potencialidades de cada indivíduo: memória, 

raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se” (DELORS, 1998, 

p. 107). Quanto mais desenvolve suas capacidades individuais, mais será possível sua 

participação na vida pública. 

O relatório aponta que “O saber, o saber-fazer, o saber viver juntos e o saber-ser 

constituem quatro aspectos, intimamente ligados, de uma mesma realidade” (DELORS, p. 

107). Atribui ainda significado importante ao uso da tecnologia na educação para garantir a 

igualdade afirmando ser necessária uma formação permanente baseada em suas proposições 

para os indivíduos garantirem o seu espaço no mercado competitivo.  

A educação, na perspectiva do relatório, comtempla, conforme discutido por Soares 

(2017, p. 104), 

[...] os postulados das pedagogias liberais pós-modernas, ao excluir os conteúdos da 

aprendizagem, reduzindo o ensino à informações imediatas, e instrumentalizando as 

ações seguintes, fazendo um saber imediato e útil, adotando também as concepções 

de flexibilização e competências, que são necessárias para a formação do individuo e 

de sua adaptação ao mercado e as demandas do sistema produtivo do capital. 

Compreendendo a lógica apresentada, fica evidente os caminhos que a educação 

integral oferecida ao ensino médio visa trilhar. Para isso, o Programa apresenta como objetivo 

geral:  

Apoiar a ampliação da oferta de educação em tempo integral no Ensino Médio nos 

estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Portaria, 
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por meio da transferência de recursos para as Secretarias Estaduais de Educação - 

SEE que participarem do Programa. (Art. 2º, BRASIL, 2016d). 

O programa terá cada edição válida por 48 meses desde a implantação à verificação 

dos resultados. Para aderir ao programa, as Secretarias de Educação Estaduais (SEE) deverão 

atender no mínimo 2.800 alunos. Caso o número de escolas e alunos excedam a quantia 

prevista para adesão do programa, o MEC priorizará os estados que tenham alcançado menor 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB no ensino médio, respeitada a 

disponibilidade orçamentária. Em relação à escolha das escolas indicadas pela SEE a 

participarem do programa, deverá apresentar após o primeiro ano no mínimo “350 (trezentos 

e cinquenta) matrículas integrais de ensino médio após um ano (no caso de migração de todas 

as séries) ou 120 (cento e vinte) alunos de ensino médio no (caso de migração somente do 

primeiro ano do ensino médio [...])” (BRASIL, 2016d, Art 5º). 

Para a implementação do programa a SEE deverá indicar uma equipe composta por 

um coordenador-geral, especialista pedagógico, um especialista em gestão, e um especialista 

em infraestrutura, ambos com dedicação de 40 horas semanais ao Programa. Deverá também 

apresentar uma proposta de regulamentação da escola contemplando ações de educação 

integral no ensino médio, embasadas nas leis estaduais ou distrital ou cria, caso não tenham 

leis de regulamentação, as escolas, segundo as diretrizes do programa, no prazo de 2 anos. 

Apresentar carga horária de no mínimo 2.250 minutos semanais, com no mínimo 300 minutos 

semanais destinada ao ensino de Língua Portuguesa e a mesma quantia em minutos para o 

ensino de Matemática. Para as atividades da parte flexível serão destinados 500 minutos 

semanais. A proposta curricular do ensino deverá no prazo de um ano adequar-se conforme à 

Base Nacional Curricular Comum, considerando a reforma do ensino médio (Art 7, 

BRASIL, 2016d, grifo nosso). Cabe nos, então, verificar quais orientações são oferecidas por 

meio da reforma do ensino médio que pautarão a aplicação do Programa, Fomento às Escolas 

de Ensino Médio em Tempo Integral.  

A reforma do ensino médio, implementada pela Lei nº 13.415/17, definida como 

medida necessária a essa etapa do ensino que se vê permeada pela falta de qualidade 

verificada nos índices educacionais, foi sancionada pelo presidente da república Michel 

Temer, no dia 16 de fevereiro de 2017. Configura-se por meio de um conjunto de novas 

diretrizes que teve como base a Medida Provisória nº 746, de 2016, apresenta pelo Governo 

Federal no dia 22 de setembro de 2016. Em suas principais mudanças, apontam para a 

implementação gradual do ensino em tempo integral por meio da ampliação da carga horária, 

reestruturando o currículo por meio de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o 
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enfoque nas áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e 

formação técnica e profissional. Em nota técnica, Simões (2017) aponta que a ampliação da 

carga horária no ensino médio é uma proposta já iniciada pelo ProEMI, portanto não se 

configura como novidade. Entretanto, o intuito é padronizar o ensino. A educação integral, 

nesse sentido, deixa ser parte apenas de programas para se tornar regra na educação ofertada 

no ensino médio. No entanto, sabemos que são inúmeras as dificuldades que as escolas 

brasileiras percorrem para garantir as 800 horas letivas durante o ano colocando em questão 

como a gestão escolar e corpo docente irá conseguir atuar, com carga horária ainda maior. 

Esta reflexão nos direciona a refletir sobre as inúmeras horas de serviço do professor do 

ensino médio. Costa (2013, p. 20) aponta que:  

Os professores do ensino médio possuem uma jornada de trabalho extensa em 

termos de horas dedicadas à docência; isso por si só já se constitui um complicador 

da qualidade do trabalho e soma-se às cobranças relacionadas às tarefas e ao 

desempenho, sobretudo, da escola e dos estudantes. [...]. Em contexto de grande 

flexibilização do trabalho e de múltiplas funções atribuídas ao professor, desenha-se 

uma jornada de trabalho intensificada, em que os tempos são cada vez mais 

preenchidos ao longo da jornada. 

O autor destaca em pesquisas realizadas pelo menos quatro pontos-chave que 

impossibilitam o bom desempenho dos professores da educação no Brasil. São elas: formação 

indevida, infraestrutura imprópria, remuneração inadequada e jornada de trabalho 

intensificada (COSTA, 2013) Portanto, o fato de ampliar o tempo de permanência na escola 

não é capaz de por si só promover a qualidade educacional, pois os problemas que percorrem 

a educação estão muito aquém da carga horária em que as atividades são desenvolvidas. 

A reforma atua, conforme Motta e Frigotto (2017, p. 364-365), em consonância com 

as proposições da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

a qual “Defendendo a relação orgânica entre educação, crescimento econômico e 

desenvolvimento social, [...] passou a controlar o desempenho escolar em nível internacional 

e, com ele, definir qualidade de educação: ler, escrever, contar e ter noções básicas de 

ciências”. Nesse contexto, a reforma do ensino médio é defendida pelo MEC e organismos 

internacionais como uma ação necessária para garantir o crescimento econômico do país, ao 

mesmo tempo em que contém as tensões sociais geradas pela extrema pobreza.  

Na perspectiva dos organismos imperialistas, os pobres podem apresentar dois 

aspectos que interferem na acumulação do capital. Motta e Frigotto (2017) destacam um 

relacionado às instabilidades políticas que podem criar atrapalhando o crescimento econômico 

e, o outro relacionado ao desperdício da força de trabalhado que ocorre, caso não seja 

realizada nenhuma intervenção em algum potencial produtivo. Nessa perspectiva, o intuito da 
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Reforma do ensino médio, em linhas gerais, é investir no capital humano, modernizar e 

flexibilizar a organização curricular, obter melhores resultados em relação ao desempenho 

escolar.  

O novo ensino médio afirma fornecer a formação técnico profissional com currículo 

integrado, ou seja, ao se formar no ensino médio, o aluno já terá uma formação técnica 

profissional. Terá ainda, em cada disciplina concluinte, a acumulação de créditos que poderão 

ser utilizados para aproveitamento de disciplinas correspondentes na universidade. 

Simões (2017) afirma que ocorre uma perda na autonomia da escola, no que se refere à 

organização curricular com a imposição da Base Comum Curricular. Ocorre na nova reforma 

a contínua supremacia da língua portuguesa e matemática em detrimento das demais áreas do 

conhecimento sendo a única que expressa, com caráter obrigatório, nos três anos do ensino. 

Destaca ainda que, na íntegra, a nova legislação em diversos momentos se expressa 

apresentando certos “afrouxamentos”, o que propicia incertezas em relação aos caminhos que 

o ensino irá percorrer. 

Na perspectiva imperialista, o investimento no capital torna-se necessário para a 

retomada da produtividade, ajustando jornada escolar e curricular do ensino médio às 

mudanças necessárias ao mundo do trabalho. Os conhecimentos úteis são defendidos através 

do incentivo das habilidades e competências, promovendo articulação entre a formação 

humana e a formação da força de trabalho para atender a competitividade e gerar a 

empregabilidade. “Na visão dos reformadores, a modernização do currículo do Ensino Médio 

busca alterar o currículo sobrecarregado de disciplinas „inúteis‟ ou „desinteressantes‟, ou seja, 

pouco atraentes aos jovens, o que justifica a grande evasão nesse nível de escolaridade” 

(MOTTA, FRIGOTTO, 2017, p. 7). A flexibilização curricular, apontada pela reforma, tem 

caráter pragmatista e utilitário, que a educação deve assumir, agindo diretamente na formação 

de habilidade e competência para atender o mercado formal e informal, além de, por meio do 

aumento do IDEB escolar, afirmar melhoria na qualidade educacional. Em um contexto geral, 

a reforma apresenta-se como um retrocesso que vem para atuar em consonância com as 

perdas trabalhistas ocorridas por meio as reformas da PEC nº 55. Reforça o caráter prático 

posto na oferta de uma educação unilateral. 

O projeto da classe dominante brasileira em sua marca antinacional, antipovo, 

antieducação pública, em suas bases político-econômicas de capitalismo dependente, 

desenvolvimento desigual e combinado, que condena gerações ao trabalho simples e 

nega os fundamentos das ciências que permitem aos jovens entender e dominar 

como funciona o mundo das coisas e a sociedade humana. Uma violência cínica de 

interdição do futuro dos filhos da classe trabalhadora por meio da oficialização da 

dualidade intensificada do Ensino Médio e de uma escola esvaziada (MATTOS, 

FRIGOTTO, 2017, p. 369).  
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É notório que o ensino médio a ser ofertado através da reforma vem efetivar as 

propostas que estão dos organismos internacionais e empresariais. A educação integral, 

oferecida pelos dois programas apresentados para o ensino médio, surgem para atuar em 

consonância com as exigências do mercado de trabalho.  

Destacamos que o Programa Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral 

propõe implementar ações para a seleção, monitoramento, avaliação, formação continuada e 

até substituição da gestão escolar para que se garanta um efetivo atendimento em educação 

integral. Em relação a conversão das escolas para a nova proposta da educação em tempo 

integral com o intuito de aderirem ao programa, destaca-se que pode ocorrer de modo 

simultâneo (conversão de todos os alunos e suas respectivas turmas ao mesmo tempo), de 

modo gradual (inicia a conversão pelas turmas do 1º ano a cada ano até chegar ao 3º ano). 

Pode ainda, de acordo com a escolha da SEE, ter partes das escolas de sua rede de ensino com 

conversão no modelo simultânea e parte no modelo gradual.  

Utiliza como critério para admissão dos alunos à escola a proximidade da escola ou 

localidade da residência, sem usar qualquer outro critério. Realizar diagnóstico da 

aprendizagem dos alunos no intuito de planejar ações voltadas a melhorar o ensino e 

aprendizagem. Integrar a comunidade. Selecionar, de preferência, escolas que atendam um 

único segmento de ensino, atendendo, no entanto, caso possuam, turmas noturnas e do EJA 

agregando-as ao modelo de educação integral proposto, sem prejuízos. Selecionar escolas 

com infraestruturas adequadas, preferencialmente. Se as escolas não atenderem às exigências 

apresentadas, deverão apontar como poderão adequar-se no prazo de um ano às exigências 

necessárias para o andamento do programa. Selecionar escolas com capacidade para atender 

no mínimo 400 alunos de ensino médio em tempo integral. As SEE deverão priorizar a 

participação de escolas instaladas em regiões de vulnerabilidade social (Art 7, BRASIL, 

2016d). 

Após a indicação das escolas realizadas pelas SEEs, o MEC realizará uma análise 

técnica no intuito de deferir, indicar algumas ressalvas ou indeferir as indicações para 

implantação do programa (Art 8, BRASIL, 2016d). O programa contará com um comitê 

gestor e de implantação composto por : 

I - Secretário de Educação Básica do MEC, que o presidirá; 

II - Diretor de Currículos e Educação Integral, que atuará como Secretário 

Executivo;  

III - Coordenador-Geral de Educação Integral;  

IV - Coordenador-Geral do Ensino Médio;  

V - Representante da Diretoria de Apoio à Educação Básica; e 

VI - Representante do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação - 

Consed. (Art. 15, BRASIL, 2016d). 
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Em relação ao monitoramento e permanência do programa, destaca-se que, uma vez 

partes do programa, as SEE serão constantemente avaliadas em relação ao processo e 

desempenho para se manter no Programa (Art. 16, BRASIL, 2016d). A avaliação do processo 

será realizada anualmente. As escolas devem apresentar redução média de abandono e 

reprovação e, em três anos após adesão do programa, atingir e manter o patamar de 5% (Art 

17, BRASIL, 2016d). Em relação à Avaliação de Desempenho serão utilizados como 

critérios: 

§ 1º Taxa de participação na prova do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 

de no mínimo 75% dos alunos de ensino médio matriculados;  

§ 2º O desempenho no ENEM de acordo com os seguintes critérios:  

I - 15 pontos acima da média geral do estado ou distrito federal, para as escolas 

inauguradas e sem matrículas até o início da vigência do Programa. 

 II - 15 pontos acima da média da escola, para as instituições de ensino com as 

matriculas já estabelecidas até o início da vigência do Programa.  

§ 3º A média no ENEM das escolas será calculada considerando a média simples 

das 4 provas objetivas: a) Ciências Humanas e suas Tecnologias; b) Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias; c) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e d) 

Matemática e suas Tecnologias.  

§ 4º o A média no ENEM dos estados e do distrito federal será calculada pela média 

simples das escolas de ensino médio participantes do Programa, considerando as 4 

provas objetivas mencionadas no art. 18,  

§3º, alíneas. 

§ 5º O MEC poderá criar indicadores de desempenho adicionais, podendo aplicar as 

mesmas consequências de avaliação e desligamento previstas nesta Portaria, 

devendo os indicadores de desempenho e suas respectivas regras serem divulgadas 

previamente junto às SEE. 

§ 6º Os critérios da Avaliação de Desempenho elencados nos §§ 1o ao 5o deste 

artigo serão aferidos ao final do terceiro ano de implantação do Programa. (Art. 18, 

BRASIL, 2016d). 

Os recursos destinados à implementação e desenvolvimento do Programa, “correrão à 

conta da dotação orçamentária consignada no Orçamento da União por meio do FNDE”. 

Caberá, portanto, ao FNDE repassar os recursos ao Distrito Federal e aos Estados que forem 

selecionados para participarem do Programa (Art. 20, BRASIL, 2016d). 

O programa Fomento ao ensino médio de tempo integral nada mais é do que a oferta 

de uma educação que capacite os jovens a, logo que saírem do ensino médio, ingressarem no 

ramo do trabalho. O interesse é formar mão de obra qualificada para atender às novas 

demandas do mercado globalizado. O ensino passa a ser verificado constantemente pelas 

diversas avaliações, postas pelo sistema para delimitar os caminhos da educação brasileira e 

adequando-a, sempre que necessário, a atuar em consonância com a reforma do ensino médio 

para intensificar a formação pautada em “[...] competências corretas para o mercado de 

trabalho” (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 4). 
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Compreende-se que a educação integral, proposta pelos organismos internacionais, 

atuam resignificando trabalho e educação que, na perspectiva neoliberal, assumem caráter 

unilateral, contribuindo para a limitação do conhecimento, dominação do homem, e 

expropriação do trabalho cada vez mais forte. O conhecimento ofertado pelos programas de 

educação integral, na educação básica, é fragmentário. A lógica é o fomento à educação em 

tempo integral para o aligeiramento da formação flexibilizada, das competências e habilidades 

nos jovens. Ocorre a culpabilização dos sujeitos por não conseguirem ingressar no mercado 

de trabalho.  

Os organismos internacionais, utilizando da defesa da educação integral, afirmam que 

estão oferecendo oportunidades a todos e que cabe a cada ser individualizado escolher o 

caminho certo para superar a condição de vida a que está submetido. Aponta a educação como 

o princípio e o fim das desigualdades existentes. Na perspectiva do Banco Mundial, 

[...] a pobreza está estreitamente associada a baixos níveis de escolaridade [...]: 73% 

dos domicílios pobres têm como chefe de família indivíduos com no máximo 4 anos 

de escolaridade. É a desigualdade educacional, mais do que a segmentação ou a 

discriminação no mercado de trabalho, que explica a maior parcela da desigualdade 

de renda no Brasil. Baixos níveis de escolaridade levam a uma renda baixa o que, 

por sua vez, contribui para que as crianças frequentem pouco a escola, perpetuando 

o ciclo de pobreza (BANCO MUNDIAL, 2001, p. 8). 

Assim, é necessário realizar “melhorias grandes e contínuas no sistema educacional” 

(BANCO MUNDIAL, 2001, p. 10) para que a desigualdade social possa ser superada. O 

Banco defende que: 

Aprendizagem para todos significa a garantia de que todas as crianças e jovens - não 

apenas os mais privilegiados ou os mais inteligentes - possam não só a escola, mas 

também adquiram o conhecimento e as habilidades de que necessitam para terem 

vidas saudáveis, produtivas e obterem um emprego significativo. Os três pilares da 

estratégia são: Investir antecipadamente. Investir de forma inteligente. Investir 

para todos (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 4, grifo do autor). 

A totalidade das situações emergentes em diversos setores são compartimentadas da 

mesma forma que o conhecimento oferecido pelas propostas de educação integral dos 

programas discutidos. A suposta educação integral presente no discurso dos programas são 

ofertas de tempo integral que não objetivação a formação emancipadora dos sujeitos 

envolvidos. Atuam na “conformação dos indivíduos à ordem existente visando à sua 

consolidação, embora sempre se apresentem com roupagem inovadora” (SAVIANI, 2011, p. 

7),  

Defende-se com as discussões apresentadas até o momento a ideia de que trabalho e 

educação, ao longo das políticas públicas educacionais de educação integral no Brasil, estão 
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atuando na manipulação e fragmentação da realidade. O mundo globalizado flexibilizou o 

trabalho e exigiu o mesmo do trabalhador e educação.  

É necessário compreender que não é, e nem nunca foi, finalidade do Banco Mundial, 

oferecer uma educação que forme o homem em sua totalidade. O objetivo é atender os 

interesses do mercado financeiro, sugar toda a força do trabalhador e reorientá-los a atuar 

dentro do setor produtivo. O conhecimento, na perspectiva em que assume atualmente é uma 

mercadoria barata, de péssima qualidade, responsável pelo sucateamento da educação que não 

eleva o homem a patamar algum. 

Verificamos que a ampliação da jornada escolar defendida pelo Estado, como 

educação integral, faz parte dos estratagemas das imposições imperialistas. Ao longo dos anos 

de 1990 com a crise do capitalismo, organismos internacionais impuseram mudanças 

necessárias à nova fase. As chamadas reformas neoliberais passaram a se concretizar nos 

países semicoloniais colocando em prática o plano de estabilização. O acelerado processo de 

globalização resultante das relações capitalistas culminou em elevadas taxas de desemprego, 

inflação, acentuando as desigualdades sociais e econômicas. É necessário evidenciar que os 

problemas decorrentes na sociedade não são oriundos das falhas na atuação do Estado. Os 

problemas se caracterizam no cerne da sociedade capitalista em crise. A forma desregrada, 

com que as relações capitalistas atuam, resulta nos constantes problemas existentes na 

sociedade.  O capitalismo não consegue manter-se sem acentuar cada vez mais a acumulação 

do capital, a exploração do trabalho, dos recursos naturais e por esses motivos torna-se 

insustentável por muito tempo. Os diversos reajustes que o capitalismo vem manipulando, 

atuam para mascarar a sua ação devastadora em todos os sentidos da condição humana. No 

processo de reestruturação do capital, acentua-se o desemprego, a miséria, a fome, as 

desigualdades ao mesmo tempo em que tentam anular as lutas de classes, atacar os direitos 

trabalhistas conquistados historicamente, entregar as riquezas naturais nas mãos das 

monopolistas e fragilizar as políticas sociais (PERONI, 2000).  

As degradações das ações imperialistas recaem, como percebemos, nas políticas 

públicas educacionais brasileiras tornando a educação uma mercadoria e assume o caráter de 

aliviar os impactos devastadores da espoliação capitalista. As políticas públicas orientadas 

pelos organismos internacionais atuam como “medida de segurança, controle social e 

ideológico tornando-a parte de uma estratégia que busca neutralizar movimentos 

contestadores da ordem capitalista. Simultaneamente, garante a formação de competências e 

habilidades requeridas para essa nova fase do capitalismo” (SILVA, 2017, p. 205). Propõe a 

educação básica uma flexibilização curricular enfatizando o desenvolvimento das habilidades 
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e competências dos indivíduos. O discurso imperialista aparece constantemente nos ditames 

das políticas educacionais brasileiras de educação integral. O Brasil é obrigado a aderir em 

nome do desenvolvimento do país políticas públicas educacionais que atuam como medidas 

paliativas, focalizadas e compensatórias aos problemas causados pelas relações produtivas 

capitalistas. 

As ideologias presentes nas propostas de educação integral instauradas na educação 

básica brasileira atuam unilateralmente e camuflam as condições materiais que impossibilitam 

a educação integral no contexto capitalista e reafirmam ações que fazem os indivíduos 

permanecerem passivos e alienados à condição de dominado. Compreendendo essa lógica, é 

notório que as políticas públicas não resolvem o problema social, pois, elas não são criadas 

com esse objetivo. Os discursos apresentados pelos programas de educação integral “[...] se 

harmonizam e se inserem no clima político-cultural neoliberal e pós-moderno da atualidade. 

(SAVIANI, 2011, p. 73).  

O intuito é camuflar a constante devastação realizada pelas ações cruéis do 

capitalismo. As propostas de educação integral brasileira se caracterizam como uma falácia. O 

intuito é escamotear a decadência acentuada das condições necessárias à dignidade humana.  

É impossível ocorrer a educação omnilateral no ideário burguês em que as políticas 

educacionais estão inseridas. A educação só poderá assumir o caráter omnilateral com a 

superação das divisões de classes, ocorrendo assim “uma associação onde o livre 

desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos” (MARX, 

ENGELS, 1987, p. 126). As condições necessárias para a educação integral só é possível em 

uma organização social igualitária em todos os aspectos, o que só poderemos alcançar com a 

Revolução Proletária. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação buscou analisar os programas Mais Educação, Novo Mais Educação, 

Ensino Médio Inovador e Fomento às Escolas de Educação Integral no Ensino Médio com o 

objetivo de identificar se as políticas públicas educacionais de educação integral no Brasil por 

meio destes programas se aproximam em algum aspecto da educação integral ou caracteriza-

se apenas como políticas de ampliação da permanência do aluno na escola com o intuito de 

compreender suas contradições e relações com as demandas do modo de produção capitalista 

em sua atual fase denominada de imperialismo.  

Utilizando o método do materialismo histórico-dialético e suas categorias de análise: 

totalidade, contradição e trabalho, com as categorias analíticas modo de produção capitalista e 

imperialismo, analisamos as concepções de educação integral presentes nos programas de 

educação integral em andamento no Brasil e sua relação dialética com o mundo do trabalho.  

No contexto histórico sobre a educação integral, percebemos as influências da 

concepção anarquista no Brasil, no início do século XX, na defesa pela formação integral do 

homem sem as interferências estatais e religiosas. A constante exploração no contexto 

econômico, em que a classe trabalhadora se apresentava, culminou na busca pela realização 

de experiências anarquistas de educação integral, já realizadas fora do Brasil. As ações 

anarquistas interviram diretamente na organização dos trabalhadores por meio do chamado 

anarcosindicalismo. Dentre os caminhos que a educação integral anarquista buscava seguir no 

Brasil, a repressão estatal se manteve ferrenha. Verificamos, no contexto das ações 

anarquistas brasileiras, o incentivo do Estado em relação ao desenvolvimento dos ideários 

integralistas, cuja defesa educacional pautava-se, em linhas gerais, em uma perspectiva 

educacional conservadora, traçando proposta de educação integral com a finalidade de 

instituir e manter a ordem imposta pelo Estado. Para opor-se ao conservadorismo e ao 

tradicionalismo educacional, surge o movimento escolanovista, propondo renovar as ações 

educativas com vistas a atender a crescente modernização nas relações de trabalho, 

apresentando uma visão pragmática a respeito da educação integral. No que concerne à 

concepção marxista, esta compreende as desigualdades promovidas pelas relações capitalistas 

e as funções positivas da educação frente à manutenção da ordem vigente. Ao entender o 

homem como um ser construído historicamente, que se forma nas relações sociais em que 

vive, a concepção marxista defende a educação omnilateral, capaz de promover a formação 

humana em todas as dimensões e que só é possível se concretizar após a superação do 

capitalismo.  
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Com as discussões realizadas, percebemos que a educação integral apresenta conceitos 

variados, de acordo com as concepções organizadas em distintos períodos históricos, 

diretamente relacionados às relações socioeconômicas e políticas defendidas por cada 

movimento estudado e que a educação integral só pode de fato ocorrer na perspectiva 

omnilateral em oposição à educação unilateral liberal.  

Foi possível constatar, através da pesquisa, as intervenções realizadas pelos 

organismos internacionais nos países semicoloniais, como é o caso do Brasil, se 

concretizando através de acordos econômicos que resultam em políticas públicas 

materializadas em projetos e programas educacionais implantados no país. É perceptível a 

falta de autonomia que os países semicoloniais apresentam em relação à tomada de decisões 

em âmbito nacional, devido à subalternidade econômica frente às grandes potencias 

internacionais. Dissemina-se o discurso da incapacidade do Estado frente às esferas 

socioeconômicas, na defesa do Estado mínimo, viabilizando as intervenções privadas 

orientadas pelo neoliberalismo no contexto da crise do capitalismo.  

Ao perceber os perigos que a situação de extrema pobreza poderia gerar à manutenção 

do modo de produção capitalista e às finalidades que a educação poderia apresentar na 

contenção das revoluções populares e na lucratividade, os organismos internacionais passaram 

a direcionar as políticas educacionais brasileiras e os setores sociais em modo geral. Trabalho 

e educação caminham indissociavelmente guiados pelas concepções do Banco Mundial, com 

o intuito de atender aos ajustes necessários ao modo capitalista de produção em crise aguda, 

própria de sua fase final. 

Com o discurso de melhorar a qualidade da educação os organismos internacionais 

implantaram no Brasil os programas Mais Educação, Novo Mais Educação, Ensino Médio 

Inovador e Fomento às Escolas de Educação Integral no Ensino Médio. As análises realizadas 

demonstram que esses programas atuam na perspectiva da educação liberal. Os programas 

apresentam a finalidade de ampliação da jornada escolar com vistas a garantir a segurança de 

crianças, adolescentes e jovens em tempo integral afastando-os da criminalidade e dos perigos 

das ruas. Suas medidas atuam como paliativas aos problemas sociais buscando mascarar as 

antagonismos de classes e as relações concretas e contraditórias em que o imperialismo a 

submete. Incentiva ações individuais e solidárias para amenizar a espoliação capitalista. 

As reorganizações curriculares propostas pelos programas demonstram o 

esvaziamento curricular do ensino e acentuam o distanciamento ao ensino sistematizado e 

científico. A educação ofertada atua na perspectiva neoliberal pós-moderna mantendo a oferta 

do conhecimento de modo abstrato e superficial e o ensino controlado integralmente.  
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O discurso aponta para a necessidade da flexibilização e do desenvolvimento de 

competências pautadas na concepção liberal pragmatista. O ensino é reduzido ao imediatismo 

útil. Ocorre a desconsideração da utilidade dos conhecimentos filosóficos e universal. A 

necessidade prática, nas relações de produção, exige o ensino limitado à linguagem, 

comunicação, matemática, capacidade de abstração, liderança, cooperação e solidariedade, 

preparando os indivíduos para atender a lógica do mercado empresarial. O objetivo é formar 

os trabalhadores capacitados a agir no setor produtivo formal e informal. 

A defesa da educação integral, na perspectiva em que se insere atualmente, atua para 

garantir o crescimento econômico do país, ao mesmo tempo em que contém as tensões sociais 

geradas pela extrema pobreza. Na compreensão do Banco Mundial, a necessidade de atuar na 

pobreza é necessária tanto pela contenção das tensões sociais quanto para usufruir da força de 

trabalho informal que está desperdiçada. 

Ocorre o interesse na formação do capital humano para atender à competitividade e 

gerar a empregabilidade. Em um contexto geral, nos caminhos pelos quais a educação básica 

vem percorrendo, através das reformas educacionais neoliberais, destaca-se a reforma do 

ensino médio, como um retrocesso.  

A educação no Brasil atua unilateralmente impregnada dos discursos ideológicos do 

empreendedorismo, empoderamento, autoresponsabilização dos sujeitos, empregabilidade, 

insuficiência do Estado, necessidade da privatização para garantia da qualidade, solidariedade, 

cooperação e flexibilidade. Tais discursos ocultam as contradições e condições materiais que 

impossibilitam a educação integral na sociedade capitalista, reforçando a passividade e a 

alienação. As atuais políticas públicas de educação integral, em nada, aproximam-se da 

educação omnilateral que defendemos. Reafirmamos que a educação proposta pelos 

programas alicerçou-se nos princípios liberais favoráveis às necessidades da sociedade 

capitalista e, portanto, reproduzem os interesses das classes dominantes.  

Defendemos, no entanto, a necessidade de lutar por uma educação emancipadora com 

base na perspectiva marxista de educação omnilateral mediante a união entre conhecimento 

científico e prático em uma organização igualitária levando em consideração os aspectos 

históricos e contraditórios em que se fundamenta o ser humano, enquanto ser social. 
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