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RESUMO 

Esta dissertação trata dos fundamentos e práticas do Programa Mais Educação que foi 

implantado nas escolas estaduais da Zona da Mata rondoniense. Buscou-se compreender 

como os investimentos do programa e suas bases teóricas refletem no cotidiano escolar 

confrontando essa realidade com os princípios da educação omnilateral. O Programa Mais 

Educação foi instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo 

Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a 

ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. 

Utilizou-se o método materialismo-histórico dialético com suas categorias de análise 

totalidade, contradição, práxis e imperialismo como categoria histórica e política para a 

compreensão das relações da educação na esfera socioeconômica. As entrevistas 

possibilitaram investigar a prática social concreta dos sujeitos envolvidos. A pesquisa 

documental e bibliográfica nos ajudou a esclarecer quatro principais formas de educação 

integral que foram instituídas no Brasil, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – 

URSS - e na China. A educação integral, enquanto formação completa, possui finalidades 

diversas, de acordo as concepções que as envolvem, tais objetivos vão ao encontro do modo 

de produção estabelecido pela sociedade. Nas análises, constatou-se que o Banco Mundial e 

suas diferentes instituições tem sido um instrumento de manipulação e de intervenção nos 

países semicoloniais, especialmente na educação. Na realidade concreta, a pesquisa revelou as 

precárias condições de trabalho no desenvolvimento e execução do Programa Mais Educação. 

Os recursos financeiros são insuficientes, os profissionais recebem remuneração irrisória, falta 

de espaço físico ou espaço físico inadequado. Esse programa, orientado por organismos 

internacionais, busca prevenir possíveis desvios de conduta de crianças e adolescentes que 

estão em risco social e o desenvolvimento de suas habilidades e competências para o mercado 

de trabalho cada vez mais flexível e precário. Todas essas ações propunham aliviar a extrema 

pobreza que poderiam causar risco a ordem instituída pela sociedade vigente. A educação 

integral instituída em países dominados pelo imperialismo, não passa de uma propaganda 

ideológica que se concretiza na prática apenas como uma ampliação da jornada escolar. A 

educação integral de concepção liberal, oferecida pelo Mais Educação é uma educação apenas 

de tempo integral. Já a educação integral, na perspectiva socialista, é uma educação 

omnilateral que somente se concretizará com a revolução social, quando a educação unilateral 

que a sociedade capitalista instituiu ao longo da história for totalmente superada. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Integral. Programa Mais Educação. Educação Omnilateral. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This dissertation is about the fundamentals and practices of the More Education Program that 

was implemented in the state schools of the Zona da Mata Rondoniense. We sought to 

understand how the investments of the Program and its theoretical bases reflect in the daily 

school life confronting this reality with the principles of omnilateral education. The More 

Education Program was instituted by Interministerial Ordinance No. 17/2007 and regulated by 

Decree 7.083 / 10, it is constituted a strategy of the Ministry of Education to induce the 

expansion of the school day and the curricular organization from the perspective of Integral 

Education. We used the dialectical materialism-historical method with its categories of 

analysis of totality, contradiction, praxis and imperialism as historical and political category 

for the understanding of the relations of education in the socioeconomic sphere. The 

interviews made possible to investigate the concrete social practice of the subjects involved. 

Documentary and bibliographic research helped us to clarify four main forms of integral 

education that were instituted in Brazil, in the Union of Soviet Socialist Republics - USSR - 

and in China. Integral education, as a complete formation, has diverse purposes, according to 

the conceptions that involve them, such objectives are in agreement with the mode of 

production established by society. In the analyzes, it was found that the World Bank and its 

different institutions have been an instrument of manipulation and intervention in semi-

colonial countries, especially in education. In concrete reality, the research revealed the 

precarious working conditions in the development and execution of the More Education 

Program. Financial resources are insufficient, professionals receive derisory remuneration, 

lack of physical space or inadequate physical space. This program, directed by international 

organizations, seeks to prevent possible misconduct of children and adolescents who are at 

social risk and the development of their skills and competences for the increasingly flexible 

and precarious labor market. All these actions proposed to relieve the extreme poverty that 

could threaten the order instituted by the current society. Thus, the integral education 

instituted in countries dominated by imperialism, is nothing more than an ideological 

advertising that is concretized in practice only as an extension of the school day. The integral 

education in the liberal conception offered by Mais Educação is a full-time education only. 

The integral education in the socialist perspective is an omnilateral education that will only 

materialize with the social revolution, when the unilateral education that the capitalist society 

instituted throughout history is totally overcome. 

KEY WORDS: Integral Education. More Education Program. Omnilateral Education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa analisa o programa Mais Educação, lançado pela Portaria 

Interministerial nº 17/2007 do Governo Federal e implantado pelo Governo de Rondônia na 

rede pública escolar. O interesse pelo assunto iniciou-se na graduação, por meio de discussões 

em sala de aula. Nos debates havia muitas reclamações das graduandas que estavam 

participando do programa como monitoras. Mencionavam que a execução do programa 

ocorria sem infraestrutura, sem transporte para a locomoção dos educandos, remuneração 

insignificante para a monitoria. A partir disso, buscou-se investigar as muitas contradições 

que envolvem o programa. 

Analisa-se o Programa ―Mais Educação‖ oferecido pelo Governo Federal, seus 

fundamentos e sua execução nas Escolas Estaduais da Zona da Mata do Estado de Rondônia 

em busca da compreensão de seu funcionamento em relação aos recursos financeiros e suas 

bases teóricas refletidas nas práticas escolares no processo de desenvolvimento do programa. 

A pesquisa foi executada nas escolas da Zona da Mata rondoniense onde o referido programa 

foi implantado. A opção por abranger a Zona da Mata deve-se a sua importância econômica e 

sua alta densidade demográfica. Ela é composta por uma área de 17.120.29, o número de 

habitantes dessa região e composto por um total de 130.431 (SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, 2015, p. 1). O trabalho de campo com os sujeitos 

escolares possibilitou articular a prática social concreta e a ampla pesquisa documental e 

bibliográfica, tornaram possível uma síntese que nos levou a compreender o fenômeno e 

formular propostas com vistas a transformá-lo. 

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e 

regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação 

para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva do que 

denominam Educação Integral. É coordenado pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), em parceria com a Secretaria de Educação 

Básica (SEB/MEC) e com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Sua 

operacionalização é feita por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Na investigação percebeu-se que o Programa Mais Educação foi implantado pelo 

Governo do Estado de Rondônia, gradativamente, atingindo um número considerável de 

escolas, desde sua implantação, chegando a um total de 271 (duzentos e setenta e uma) 
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instituições em 50 (cinquenta) municípios, abrangendo um quantitativo de 50.308 (cinquenta 

mil, trezentos e oito) alunos até 2014.  

Desde as primeiras décadas do século XX, discute-se a educação integral no Brasil. 

Nas primeiras décadas, numa perspectiva anarquista e a partir da década de 1930 

desenvolveu-se a partir do ideário liberal, culminando em algumas importantes experiências. 

Nos últimos anos, a educação integral ganha projeção como política pública concretizando-se 

na formulação de programas como o Programa Mais Educação e o Programa de Ensino 

Médio Inovador – proEMI. Esses programas têm alterado o dia a dia das escolas, porque 

preveem a ampliação da jornada em três horas diárias que se dão por meio de atividades 

definidas nas suas diretrizes. Mas em algumas escolas, essa ampliação do tempo tem servido 

ao reforço escolar ou a prática de esportes livres e espontâneos. 

As diferentes ações em relação ao desempenho do programa constituem o centro dessa 

pesquisa. Por isso, buscou-se desvelar a seguinte problemática: Como funciona o Programa 

Mais Educação, seu financiamento e suas condições de infraestrutura física e recursos 

humanos, quais teorias e documentos foram utilizados para embasamento e execução de seus 

objetivos e como essas proposições se apropriam de conceitos forjados no interior das lutas 

operárias para seduzir os trabalhadores contemporâneos?  

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

Programa ―Mais Educação‖ oferecido pelo Governo Federal, seus fundamentos e sua 

execução nas escolas Estaduais da Zona da Mata do Estado de Rondônia, confrontando-o com 

os princípios da educação omnilateral. Espeficamente, para atingi-lo buscou-se: Identificar as 

origens e a fundamentação teórica do Programa Mais Educação; investigar a execução do 

programa e seu desenvolvimento em escolas da Zona da Mata rondoniense; caracterizar o 

processo de financiamento e as finalidades econômicas envolvidas no desenvolvimento do 

programa; comparar a concepção socialista de educação integral à concepção de educação 

integral presente no Programa Mais Educação. 

Em busca da essência do fenômeno, partiu-se dos conceitos desenvolvidos por Marx e 

Engels (1998b) na análise do modo de produção capitalista, além do entendimento de Lênin 

sobre imperialismo (LÊNIN, 1979) como processo de dependência dos países semicoloniais 

em relação às grandes potências mundiais. Também se utilizou o entendimento de educação 

integral de Cavaliere (2007; 2010; 2014), Silva e Silva (2012), omnilateralidade a partir das 

contribuições de Engels (1880), Marx e Engels (1998a; 1998b; 2011), Pistrak (2000; 2015), 

Makerenko (1989). 
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Desde sua criação, o Programa Mais Educação foi implantado em Rondônia e acumula 

experiências já analisadas por Soares (2013) no município de Porto Velho, mas na Zona da 

Mata rondoniense houve poucos estudos acerca dessa problemática. O estudo foi relevante na 

medida em que se analisaram formas de atuação do Estado por meio dos programas que, 

segundo Silva (2003), entram nas escolas transformando-as em meras executoras de políticas 

que buscam a formação de mão de obra necessária a essa sociedade capitalista em profunda 

crise estrutural e a compensação para a miséria que atinge a população brasileira.  

A pesquisa foi realizada em escolas do interior do Estado de Rondônia, na região da 

Zona da Mata rondoniense. Nos municípios de Rolim de Moura, Nova Brasilândia d‘Oeste, 

Novo Horizonte d‘Oeste e Santa Luzia d‘Oeste. Foi selecionada uma escola em cada um 

desses municípios que implantaram o programa Mais Educação, totalizando 04 (quatro), nas 

quais se investigou o desenvolvimento do programa e o que pensam os sujeitos nele 

envolvidos. 

Utilizou-se o método do materialismo histórico-dialético para interpretar a análise do 

fenômeno investigado, de modo a compreender a sua essência. Kosik (1976, p. 17) afirma que 

como a essência não se manifesta diretamente, é necessário o uso da atividade peculiar da 

ciência e da filosofia para desvelar o que se encontra em oculto. ―A verdadeira tarefa do 

conhecimento consiste em elevar-se da sensação ao pensamento, em elevar-se até a 

elucidação progressiva das contradições internas dos fenômenos que existem objetivamente 

até a elucidações de suas leis [...]‖ (MAO TSÉ-TUNG, 1999, p. 17), ou seja, consiste em 

atingir o pensamento lógico. Esse pensamento abarca a totalidade dos fenômenos, a sua 

essência e as ligações que existentem nessa, revelando as contradições internas do mundo 

objetivo. Sendo assim, é com base na explicação defendida por Marx e Engels sobre a 

estrutura da sociedade capitalista que se embasa a investigação. Buscam-se as dimensões do 

problema da pesquisa nas categorias e conceitos marxistas que ajudaram a compreender o que 

de fato é educação integral, omnilateral, na concepção ampla do termo desenvolvida na práxis 

da educação socialista, especialmente na URSS e suas contradições frente às ações 

desenvolvidas no Brasil com o termo educação integral. 

Tendo como eixo central a aplicação do método dialético, procurou-se interpretar a 

realidade objetiva e subjetiva, por meio das categorias: totalidade, contradição e práxis, que 

são categorias desse método e, ainda, a categoria histórica imperialismo que ajudará a 

compreender as relações dominantes existentes nas esferas socioeconômicas, política e 

cultural que incide sobre os programas de políticas educacionais. 
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Para Kosik (1976, p. 49/50), a categoria totalidade concreta significa que cada 

fenômeno pode ser compreendido como sendo momento de um todo, os fatos isolados são 

fatos artificialmente separados do todo, os quais somente com sua inserção no todo 

correspondente se tornam verdade e concreticidade. Sendo assim, o pensamento dialético 

parte do entendimento que o conhecimento humano se processa em um movimento espiral, 

um processo de concretização que procede do todo para as partes e das partes para o todo, dos 

fenômenos para a essência e da essência para os fenômenos, da totalidade para a contradição e 

da contradição para a totalidade. Esse processo de correlação espiral entra em movimento 

recíproco e se elucida e atinge a concreticidade. 

A categoria contradição está presente em todos os fenômenos e penetra no processo 

de desenvolvimento de cada fenômeno, desde seu início ao fim (MAO TSÉ-TUNG, 1999, p. 

51). Marx compreende a contradição como a unidade dos contrários. No método dialético é 

fundamental entender as contradições existentes no fenômeno, ou seja, o particular e o geral, a 

essência e a aparência, além de outros, pois nas contradições existem forças que se opõem e 

que ao mesmo tempo formam uma unidade. Sendo assim, o materialismo compreende que é 

no conteúdo interior e nas suas afinidades com outros fenômenos que aparecerá o 

contraditório de cada fenômeno que é a causa fundamental do respectivo desenvolvimento, 

conforme a explicação que se segue: 

A concepção materialista-dialética entende que, no estudo do desenvolvimento de 

um fenômeno, deve-se partir de seu conteúdo interno, das suas relações com os 

outros fenômenos, quer dizer, deve-se considerar o desenvolvimento dos fenômenos 

como sendo o seu movimento próprio, necessário, interno, encontrando-se aliás cada 

fenômeno no seu movimento, em ligação e interação com os fenômenos que o 

rodeiam. A causa fundamental dos fenômenos não é externa, mas interna; ela reside 

no contraditório do interior dos próprios fenômenos. No interior de todo fenômeno 

há contradições, daí o seu movimento e desenvolvimento. O contraditório no seio de 

cada fenômeno é a causa fundamental do respectivo desenvolvimento [...] (MAO 

TSÉ-TUNG, 1999, p. 41) 

 

A categoria práxis é descrita por Vásquez (2011, p. 227) como sendo uma atividade 

que busca a transformação do real, do mundo natural ou social, de modo a satisfazer 

determinada necessidade humana. Como dispõe Mao Tsé-Tung (1999, p. 28) ―a filosofia 

marxista sustenta que a questão mais importante não é compreender as leis do mundo objetivo 

e poder, por isso, explicá-lo, mas sim utilizar o conhecimento dessas leis para transformar 

ativamente esse mundo‖. Para essa atividade prática transformadora é necessário certo grau de 

conhecimento da realidade para que ela se desvele, ou seja, a ciência proporciona a chave para 

entender e interpretar a prática experimental, e somente o homem de ciência por meio dos 
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fundamentos e categoria correspondentes pode manifestar as verdades ocultas (VÁSQUESZ, 

2011, p. 260).  

Sendo assim, a categoria totalidade e contradições que foram empregadas, foram 

utilizadas para estudar os determinantes econômicos e políticos da educação atual, assim 

como seus aspectos históricos. Por meio dos estudos passou-se a compreender o micro espaço 

escolar como sendo reflexo de contradições existentes na totalidade das relações sociais e 

econômicas dominantes. 

Optou-se ainda em utilizar a categoria imperialismo de Lênin (1979), em que se dispõe 

a afirmativa de que se está atualmente na etapa superior do desenvolvimento do capitalismo. 

Essa fase é demonstrada por esses principais pontos: Concentração da produção tão elevada 

que se criou o monopólio, a fusão entre o capital financeiro e o capital industrial gerou a 

oligarquia financeira, exportação de capitais financeiros ganha maior importância, a criação 

de associações internacionais, partilha territorial do globo, entre as grandes potências 

capitalistas. Nessa fase imperialista, vive-se uma contradição principal entre imperialismo e 

país dominado semicolonial. Nos países semicoloniais, imperam relações de caráter 

semifeudal e desenvolve-se um tipo de capitalismo atrasado, dependente, um capitalismo 

burocrático, já que nesses países não se concretizaram revoluções burguesas, havendo uma 

persistência do problema agrário, como é o caso do Brasil (MARTÍN MARTÍN, 2007). 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais, com 04 (quatro) 

diretores, 04 (quatro) professores responsáveis pela coordenação do programa, 02 (dois) 

monitores, 03 (três) alunos e 03 (três) membros da comunidade de cada escola pesquisada, 

totalizando 40 (quarenta) sujeitos envolvidos no programa. Optou-se por uma entrevista 

semiestruturada, por ter nessa maior liberdade para as complementações necessárias aos 

questionamentos previamente elaborados. 

Como caracterização e identificação dos sujeitos foram utilizadas as seguintes 

identificações: CP1 a CP4 para a coordenação pedagógica do Programa Mais Educação; A1 a 

A12 para alunos; M1 a M8 para monitores; PC1 a PC12 para pessoas da comunidade; D1 a 

D4 para diretores das escolas investigadas. 

Ainda nessa investigação realizou-se pesquisa documental em que se averiguaram as 

normas de implantação do programa, documentos, diretrizes dos organismos internacionais, 

módulos, entre outros necessários. 

A dissertação se divide em cinco seções. A primeira apresenta o texto dissertativo. Na 

segunda, constam as principais concepções de educação integral e seus princípios norteadores, 
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além de práticas desenvolvidas por tais movimentos que foram realizadas no Brasil, na URSS 

e na China. Na terceira seção, um breve histórico sobre o Banco Mundial e suas subdivisões 

que atuam enquanto instrumento dos países imperialistas para subordinar semicolônias 

impondo condições servis aos seus interesses. Esse servilismo se realiza por meio de 

intervenções condicionantes que são instituídas nos acordos internacionais dos gestores que se 

comprometem em realizá-los em trocas de empréstimos. Por meio disso, há modificações em 

leis, abertura de entrada de capitais, instituições de programas e várias outras ações que 

concretizam os interesses desses países imperialistas. Na quarta seção, analisou-se a realidade 

concreta da educação integral que se instituem nas escolas por meio do Programa Mais 

Educação e, por último, a quinta seção, na qual são tecidas as considerações finais. 
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2 EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL E SUAS CONCEPÇÕES 

 

Nesta sessão, discute-se o surgimento dos fundamentos teóricos de quatro principais 

concepções de educação integral, que ao longo da história se concretizou em vários países, 

como também no Brasil. Nos estudos, percebeu-se que o conceito de educação integral, 

também conhecida como formação completa, varia conforme linha teórica e finalidade 

almejada por tais correntes. No percurso histórico dessas concepções, buscou-se demonstrar 

os principais fundamentos de cada corrente e práticas realizadas. 

 

2.1 A concepção Libertária 

 

Conforme Nascimento e Kraemer (2011, p. 4307), o conceito de anarquia ou 

anarquismo provém do grego e significa sem governo. É a ausência de autoridade coercitiva 

usada para manter a ordem social, principalmente quando a ordem é exercida por um Estado. 

É uma nova ordem social com base na liberdade, em que a produção, o consumo e a educação 

devem satisfazer à necessidade, individualmente e de todos. Os primeiros a serem chamados 

de anarquistas se deram por insulto no período da revolução francesa e inglesa dos séculos 

XVII e XVIII, no entanto, desde 1840, os anarquistas incorporam o termo como símbolo de 

ausência de governo. 

Conforme análise realizada por Moraes, Calsavara, Martins (2012) a concepção 

Anarquista surge no final do século XIX e início do século XX na Europa e em vários países 

do continente Americano, por movimentos de cunho pedagógicos de cunho libertários. Tal 

movimento criticava a falta de acesso do trabalhador à educação e ainda o método tradicional 

de ensino, achavam que ―[...] a escola oficial tinha o mérito de ensinar a ler e escrever, mas 

tinha o defeito de deformar a inteligência, o caráter, condicionar os alunos à submissão e à 

obediência‖ (NASCIMENTO, KRAEMER, 2011, p. 4305). Sugeriam, então, em suas 

propostas, uma educação que fosse integral, racional e científica. O anarquista queria um ser 

humano educado, instruído, culto, despido de ódio, de rancor, de inveja, com capacidade para 

se autogovernar, gerir seus atos, ser livre e cultivar a liberdade com a vida, todos os dias 

(NASCIMENTO, KRAEMER, 2011). 

Essa proposta defendida pelo movimento anarquista tinha por finalidade modificar a 

consciência da classe trabalhadora e sua prole. ―[...] A luta pela instrução se inseria no 

contexto das demais batalhas que se desenrolavam no sentido de recuperar instrumentos de 



 
 

22 

atuação social historicamente monopolizados pelas classes dirigentes‖ (CALSAVARA; 

MORAES, 2002, p. 5). A educação era vista como um dos instrumentos para produzir a 

revolução sociocultural do indivíduo. Ela se constituía a partir de três pilares fundamentais, 

quais sejam, educação formal, educação não formal, e educação informal. ―A proposta 

libertária para a educação articulava as práticas educativas, fossem elas espontâneas ou 

planejadas, com outras práticas culturais e de lazer, de caráter popular‖ (CALSAVARA; 

MORAES, 2002, p. 2). Ou seja, ela abrangia aspectos culturais, educativos e literários. Nos 

dizeres de Calsavara e Moraes (2002) não se pode entender as práticas desse movimento de 

forma isolada, sendo necessário o cuidado de se perceber as várias formas de educação que 

eram praticadas.  

Por educação formal entende-se ser aquela realizada nas escolas por meio dos 

conhecimentos sistematizados oferecidos mediante o currículo, por disciplinas definidas e 

sequenciadas, com a metodologia baseada nos fundamentos da escola livre, do racionalismo. 

A educação não formal consiste em oferecer informações, provocar debates e reflexões sobre 

determinado tempo. Ela possui certa organização, embora não ofereça certificação em todas 

as suas ações. São exemplos de uma educação não formal, palestras, teatros e conferências. Já 

a educação informal contempla todas as formas de possibilidade educacionais oferecida no 

cotidiano que vão sendo edificada em processo permanente e não organizado. Sendo assim, 

ela está presente nos momentos de greve, na boicotagem, sabotagem, nas manifestações de 

iniciativa dos próprios trabalhadores (CALSAVARA; MORAES, 2002).  

A proposta de formação de homem por essa linha de pensamento também abrangia a 

união do trabalho manual e intelectual, possibilitando uma formação em diferentes aspectos, 

quais sejam, intelectuais, morais, políticos e artísticos (MARTINS, 2009). ―O trabalho é visto 

como o principal princípio educativo e a produção social, como a própria vida do homem‖ 

(MORAES, CALSAVARA, MARTINS, 2012, p. 1000). Sendo assim, como a produção 

social é a própria vida nada mais realista que a educação estar estritamente ligada a ela, como 

principal forma educativa. 

Lembra-se que a corrente anarquista nasce em meio ao contexto da luta por melhores 

condições de trabalho que o operário se submetia no século XIX. A intrínseca relação entre o 

trabalho e o anarquismo marca a proposta de educação elaborada pelos anarquistas. Essa 

corrente percebia a educação como um instrumento de transformação da sociedade, ou seja, 

tem como pressuposto fundamental a liberdade e, seu fim efetivo, a igualdade. No entanto, é 

válido lembrar que a igualdade defendida por essa corrente se difere da corrente socialista. 

Apesar de sua proximidade, ela compreende que ―[...] a única forma de eliminar essa relação 
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de desigualdade, na qual uma minoria dirigente submete a maioria dirigida, é restabelecendo a 

força social da coletividade‖ (KASSICK, 2008, p. 146), ou seja, não se buscava a tomada do 

poder mediante uma ação revolucionária. Para essa corrente, a instauração de um governo 

revolucionário somente estaria consolidando uma nova sociedade de classe e uma outra classe 

dirigente. 

Compreendendo a educação como de suma importância para a emancipação da 

população, que possibilita uma contribuição tanto para a transformação consciente do ser, 

como produz uma cultura necessária para propiciar uma transformação na sociedade, os 

anarquistas, em busca de tal finalidade, propõem a necessidade de criação das próprias 

instituições sociais (KASSICK, 2008). Essas procurariam formar no sujeito habilidades que 

suprissem as necessidades tanto para o trabalho manual como para o intelectual. Era preciso 

romper com a divisão do trabalho manual e trabalho intelectual, que também se expressa na 

dualidade escolar formando diferentes sujeitos para ocupar cargos distintos na sociedade, 

sendo esses de lideranças e de mão de obra. Essa dualidade apenas contribui para a 

acentuação da desigualdade na sociedade (MORAES, CALSAVARA, MARTINS, 2012). 

Tendo então a educação como meio eficaz à libertação da sociedade e necessária à 

abolição das classes, os anarquistas, entre eles um dos principais expoentes, o educador es-

panhol Francisco Ferrer, figura de grande influência entre os libertários brasileiros, 

enfatizava, como os demais, a necessidade de se dispor ao trabalhador os conhecimentos 

científicos, para que ele pudesse se emancipar e ser capaz de formar racionalmente suas 

convicções próprias (MORAES, CALSAVARA, MARTINS, 2012). 

Um outro aspecto ressaltado por Moraes, Calsavara, Martins (2012) é a questão da 

concordância em instituir na escola o valor da experimentação direta e pessoal, da inclusão do 

jogo como atividade pedagógica coletiva e privilegiada, no estímulo à solidariedade, 

curiosidade, na ânsia de se buscar saber, liberdade de pensar, de escrever e construir. Também 

procuravam suprimir exames e métodos tradicionais de avaliação, como por exemplo, 

premiação, castigos, além de outros. Os pontos principais das instituições anarquistas 

poderiam ser resumidos da seguinte forma: 

1) Libertar a criança do progressivo envenenamento moral que lhe é transmitido 

através da educação religiosa ou do governo; 2) Desenvolver junto à inteligência a 

formação do caráter, apoiando toda a concepção moral sobre o valor da 

solidariedade; 3) Permitir que o professor trabalhe com autonomia e dinamismo não 

escondendo verdades científicas e não falseando a história (CALSAVARA; 

MORAES, 2002, p. 6). 
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Visto isso, fica explícito o lema dessa organização educacional: preparar seus alunos 

racionalmente com fundamentos históricos e científicos ao combate à opressão ideológica 

sofrida pela classe trabalhadora, além de desenvolver culturalmente a concepção solidária 

entre os indivíduos. 

Assim como na Europa, as ideias anarquistas no Brasil se espalharam em meio ao 

movimento operário, trazidas por imigrantes europeus. Compreendendo que a falta de acesso 

aos conhecimentos contribuía para o agravamento da situação da classe operária, os 

anarquistas conduziram inúmeros esforços para a abertura de escolas, centros de cultura e de 

centros de leituras (MORAES, CALSAVARA, MARTINS, 2012). A busca por uma 

formação da classe operária e sua prole, possibilitou ―[...] o desenvolvimento de um projeto 

educativo único na história do Brasil, próprio e autônomo, totalmente independente do Estado 

e da Igreja, instituições amplamente combatidas pelos anarquistas‖ (CALSAVARA; 

MORAES, 2002, p. 3). Essa corrente concebia a educação formal como conhecimentos 

sistematizados por meios de currículo, com disciplinas sequenciadas, baseadas no método 

racionalista. 

 

2.1.1 Principais defensores da escola de educação anarquista 

 

Martins (2009, p. 2), em suas investigações sobre a educação integral, considera três 

autores fundamentais no que diz respeito à educação libertária, quais sejam, Bakunin (1814-

1876), Paul Robin (1837-1912) e Ferrer y Guardia (1859-1909). Conforme essa autora, a 

educação integral esteve presente como proposta de educação integral da classe operária do 

movimento anarquista. Mediante a educação, procurava-se realizar uma revolução cultural 

que pudesse modificar a consciência da classe operária e de seus descendentes. Eles 

buscavam uma formação completa que desenvolvesse todas as faculdades de modo a preparar 

os trabalhadores para enfrentar as condições de exploração e dominação. 

A educação integral para os trabalhadores começa a ser discutida em 1867, pelo 

congresso da Associação Internacional dos trabalhadores, que fora realizado em Laussane. 

Nesse evento ―[...] abriu-se o debate acerca da educação integral e da necessidade de produzir 

o acúmulo necessário para a elaboração de um programa da Internacional que contemplasse o 

problema vital da educação dos trabalhadores‖ (OLIVEIRA, 2014, p. 60). E esse tema foi 

palco de discussão nos dois anos seguintes, no congresso de Bruxelas e de Bâle, onde nesse 

último chegou-se à conclusão sobre seus objetivos.  
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Segundo Oliveira (2014, p. 60), Paul Robin (1837-1912) teve papel fundamental para 

a elaboração teórica e prática da educação integral. Sua atuação inovadora e antidogmática 

atraiu fortes pressões e causou seu pedido de demissão em Genebra, pois considerava que a 

educação deveria ser integral e ela deveria extrapolar às salas de aulas. Sendo assim, levava 

seus alunos a passeios para a observação da natureza, da realidade dos trabalhadores, não 

respeitava aos programas da escola, fomentava protestos entre os alunos e ainda trabalhava 

com a instrução popular. 

No período que se fixa em Bruxelas, Paul Robin (1837-1912) se aproxima de grupos 

progressistas e apoia greves. Isso levou sua expulsão desse local e passou a residir em 

Bruxelas, local onde teve contato com variados militantes socialistas, dentre eles, o militante 

Mikhail Bakunin (1814-1876). Robin se torna membro da Aliança da Democracia Socialista, 

organização particularmente anarquista que atuava na Internacional. Esse educador 

considerava que o homem deveria ser analisado sob dois aspectos: como um ser individual, 

independente, completo por si só, em que deveria desenvolver suas totais faculdades; e como 

membro de uma coletividade; este deveria contribuir mediante trabalho íntegro e necessário, 

pois por meio do trabalho organizado e da distribuição dos produtos de forma equitativa, 

reduziria o período de labor e os trabalhadores teriam mais tempo de ócio (OLIVEIRA, 

2014). 

Oliveira (2014, p. 61) discute que: 

Ainda que haja um forte elemento de crítica social e a defesa da transformação 

revolucionária da sociedade, seu referencial comtiano aproxima-o do positivismo 

por meio da defesa da racionalidade e da objetividade do conhecimento construído a 

partir do método científico, a partir do modelo das ciências naturais. 

 

Compreende-se que Robin apesar de aparentemente demonstrar a defesa pela 

transformação da sociedade, de forma revolucionária, sua aproximação com o positivismo o 

descaracteriza enquanto revolucionário. 

Considerando o pensamento e posições desse autor, isso permite que se reporte à 

formação da Aliança da Democracia Socialista – ADS, da qual Robin era membro. A 

necessidade de se criar organizações específicas anarquistas, que tinham por finalidade 

congregar militantes de comum acordo ideológico, estratégico e programático com os 

fundamentos anarquista, vieram de diversificados militantes, dentre eles Bakunin. A ADS se 

torna resultado do amadurecimento teórico e das concepções estratégicas, que vieram da 

militância participativa de Bakunin, ocorridas em diversas revoluções da Europa em 1848 

(OLIVEIRA, 2014). 
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Essa organização delineou estratégias, a partir do dualismo organizacional, dividindo 

as ações militantes em dois níveis: o nível político e o nível social. O primeiro nível 

englobava a organização da classe trabalhadora; tais como sindicatos e movimentos 

populares. O segundo corresponde a uma organização política, com corte ideológico, acordos 

estratégicos e pragmáticos fundamentados nas definições correspondentes à ADS. Essa 

organização tem como fim a ideologização dos movimentos e da organização da classe 

trabalhadora (OLIVEIRA, 2014). 

Essa organização se esforçava para propagar entre as massas populares de todos os 

países suas ideias sobre a política, sobre a economia política e sobre a economia social, além 

de todas as questões filosóficas. A propagação dessas ideias deveria ser realizada a partir de 

jornais, brochuras e dos livros, bem como por associações públicas. Tais ações correspondiam 

a recrutar filiados como se fossem uma rede invisível de fieis e empoderados nessa aliança. 

As organizações anarquistas entendiam que os princípios a que eles defendiam deveriam ser 

provocados nas massas, mas jamais impostos. As ações das autoridades e organização 

deveriam ser suscitadas de forma autônoma e iniciadas dos próprios trabalhadores, sendo que, 

o trabalho deveria ser discreto e que despertasse nos indivíduos mais inteligentes e de maior 

influência em cada localidade. Tais princípios defendidos visava uma garantia da 

disseminação do pensamento organizacional (OLIVEIRA, 2014). 

É baseado nesses fundamentos que Francisco Ferrer y Guardia (1859-1909), um 

importante nome dentre os anarquistas, procura elaborar e organizar os elementos 

fundamentais de um importante projeto escolar que se concretiza em 1901. Compreendendo a 

prática central das ações anarquistas, qual seja, a ação dirigida para a transformação da 

sociedade, Ferrer y Guardia buscou com a militância ativar o senso humano de modo a não 

aceitar que nenhum indivíduo, no que se refere à opressão e a iniquidade, rejeitasse tal fato 

por meio da revolta (OLIVEIRA, 2014). Este autor, apesar de ter uma grande afinidade com 

os anarquistas, não adotava a violência como tática, suas ações eram puramente no campo 

cultural e ideológico. Propunha atacar as bases da sociedade pacificamente, mediante a 

educação ―[...] constituía-se enquanto método de combate à dominação na esfera 

cultural/ideológica, descartando a violência enquanto ferramenta de luta, porém sem negar a 

necessidade da articulação das esferas no processo de transformação social‖ (OLIVEIRA, 

2014, p. 68-69). 

Ferrer y Guardia procurou não aproximar a Escola Moderna com qualquer associação 

do anarquismo. Isso foi uma forma de evitar qualquer forma de perseguição por parte do 

governo, ou para evitar resistência das classes populares ao anarquismo, seja por preconceito 
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ou falta de uma identificação ideológica. Isso garantiria um maior número de pessoas 

envolvidas na concretização do projeto escolar que nem as crianças ou pais saberiam que 

seriam convencidas por tal política, mas estariam seguramente em contato com os 

conhecimentos historicamente acumulados (OLIVEIRA, 2014). 

 

2.1.2 A Educação Integral segundo Bakunin 

 

Mikhail Bakunin (1814 – 1876) nasceu na Rússia, estudou em Moscou, local em que 

foi densamente influenciado por Hegel. O contato com os defensores das ideias hegeliana de 

esquerda foi primordial para seu rompimento com a mera especulação filosófica e para 

inserir-se na prática a partir da reflexão. Sua militância inicia com a participação nos 

movimentos revolucionários contra as bases monárquicas absolutistas e pela independência 

do povo eslavo. Foi considerado como pensador e grande influente da corrente anarquista que 

tinha como meta a revolução social. Acreditava que ao realizar a revolução poderia instaurar o 

reino da liberdade. Para isso, era necessário mudar a estrutura da sociedade capitalista. Esse 

autor lutou para se dissolver o Estado, defendia que o controle dos meios de produções 

deveria estar nas mãos da classe trabalhadora. E para tal objetivo a educação era essencial 

(MARTINS, 2009). 

A educação enquanto peça fundamental para a emancipação da classe trabalhadora 

deveria ser baseada na cientificidade. Conforme Martins (2009), Bakunin denunciava que a 

ciência e seus progressos sempre estiveram a serviço de uma minoria e do Estado, (2009, p. 3) 

―[...] os progressos da ciência e os avanços na indústria e no comércio não foram socializados 

entre as diferentes classes sociais, ao contrário, os bens intelectuais e materiais foram 

apropriados por alguns privilegiados‖. Sendo assim, o caminho que levaria à igualdade seria a 

educação integral baseada no desenvolvimento acumulado pela ciência. A ciência se tornara 

um poder para o Estado e essa lógica deveria ser mudada no interior da educação. A ciência 

deveria ser disposta a todos. Nesse sentido, começa a travar uma luta em busca de uma 

educação integral que atendesse a todos, sem distinção, pois percebia que a educação era 

oferecida de maneira dualista. 

Os princípios que regiam a educação integral, baseados no pensamento desse autor 

seriam resumidos na construção de uma sociedade em que se pudesse implementar a 

verdadeira igualdade entre os homens. Nessa igualdade, desapareceriam os privilégios 

econômicos e políticos, seriam liquidadas as diferenças de classes, não existiria a propriedade 
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individual e o direito à herança, as crianças receberiam uma educação igualitária; a construção 

da liberdade. A educação integral deveria tomar a autoridade para se alcançar a igualdade. A 

liberdade consiste em poder se desenvolver plenamente as faculdades mentais do ser humano; 

o desenvolvimento integral e a racionalidade científica, esse desenvolvimento completo 

corresponde ao estudo científico ou teórico, e estudo industrial ou prático. O estudo industrial 

ou prático se subdivide em geral e específico, o geral deve proporcionar ao estudante uma 

noção geral e o primeiro conhecimento prático de todas as indústrias. O específico 

proporcionaria a especificidade de cada indústria prática; e por último imprescindível dos 

princípios de educação integral seria a moral. A moral deveria conter fundamentos na 

solidariedade, igualdade, liberdade, e o trabalho enquanto condição suprema da humanidade e 

da dignidade. ―[...] formação integral do homem, de acordo com Bakunin, precisava de três 

coisas: um nascimento saudável e higiênico; uma educação racional e integral, fundamentada 

no respeito, na igualdade e na liberdade e um meio social igualitário e livre‖ (MARTINS, 

2009, p. 5). 

 

2.1.3 Educação segundo Paul Robin 

 

Paul Robin também defendeu uma educação integral que possibilitasse uma formação 

total do indivíduo, seus fins eram a construção de um novo tipo de sociedade ―onde ele 

poderia ter acesso à totalidade dos conhecimentos humanos, buscando um equilíbrio entre a 

necessidade de constituir um ser individual e um ser social [...]‖ (NASCIMENTO, 

KRAEMER, 2011, p. 4310). 

Nos dizeres de Nascimento e Kraemer (2011), baseado em Gallo (1995b), Paul Robin 

foi professor e pedagogo, com conhecimento profundo da educação, das bases teóricas e seus 

sistemas. Isso possibilitou trabalhar de maneira mais completa e profunda a teoria prática da 

concepção libertária. Sua pedagogia veio à prática por meio do orfanato Prévost, em Cempuis, 

na França, de 1880 a 1994. O orfanato Prévost foi fundado em 1861, por Joseph-Gabriel 

Prévost (1793-1875), um rico empresário de Cempuis, membro da sociedade espírita de Paris, 

que por meio de testamento deixara aos cuidados da prefeitura local, mediante especificações 

bem claras quanto às diretrizes de educação a serem respeitadas na instituição, qual seja, 

estudo laico, praticado por docentes também laico, que atendesse alunos de ambos os sexos, 

com frequência conjunta. 

A educação anarquista ou libertária é considerada pelos referidos autores como o mais 

a mais importante das iniciativas educacionais não oficiais que ocorreram na Europa e no 
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mundo. Essa corrente trouxe em suas propostas a criação de suas próprias escolas, que 

trabalhassem as diretrizes, de modo diferenciado, em comparação com a proposta da igreja e 

do Estado. Defendia uma educação igualitária, sem distinção ou privilégios de classe; ―[...] 

ensina cada pessoa a explorar seu poder, contudo, com uma visão contrária ao uso e abuso 

deste poder, estudando seus limites a partir dos parâmetros do respeito e da solidariedade‖ 

(NASCIMENTO; KRAEMER, 2011, p. 4309). 

Nas experiências de educação integral, ofertadas pela Escola de Robin eram atendidos 

tanto meninos como meninas, não havia distinção entre os sexos, no que se refere aos estudos, 

isso o reconhece como um dos pioneiros a colocar, no mesmo espaço, os distintos sexos para 

o ensino. Ele defendia uma escola integral laica, racionalista, que formasse no homem as 

capacidades física, intelectual e moral. Assim como Bakunin, também defendeu uma 

educação entre os homens que não fosse desigual. Considerava que a educação deveria ser 

integral, racional e universal. ―As aulas deveriam ser realizadas não somente em espaços 

fechados, mas também junto à natureza‖ (MARTINS, 2009, p. 6). A educação integral 

deveria ser um conjunto completo, interligado, sintético, que caminhasse paralelamente e 

progressivamente em todos os tipos de conhecimentos, sendo seu início na mais tenra idade. 

No desenvolvimento da educação integral propagada por Paul Robin, também existia 

uma preocupação acentuada com a educação e a saúde. Para esse educador as crianças 

deveriam andar segundo as normas higiênicas: ser asseadas, tomar banho frequentemente e 

estar constantemente sendo monitorada em seu desenvolvimento físico. Procurava ainda se 

desenvolver uma educação orgânica ―a educação orgânica era uma educação dos sentidos, o 

que possibilitaria uma educação para a prática da observação e da habilidade manual. Este 

tipo de prática educacional trabalharia com a arte e os trabalhos manuais‖ (MARTINS, 2009, 

p. 6). Para Robin, a criança passa a conhecer os fenômenos externos por meio dos sentidos, 

por isso era necessário se trabalhar com jogos, variados instrumentos para ampliar a 

percepção, como por exemplo, o binóculo, lupa, termômetro entre outros.  

No que se refere à educação intelectual, deveria desenvolver-se de forma equilibrada 

as faculdades de assimilação, observação, produção, julgamento, memorização e imaginação. 

A educação moral deveria ser pautada na justiça e nos valores sociais (MARTINS, 2009). 

A sequência de etapas de educação integral desenvolvida por Robin, priorizava a 

espontaneidade da primeira fase da criança, por isso os conteúdos eram de forma livre e 

casual. No educar nada era imposto, o que se aproveitava era ―[...] o interesse natural da 

criança para trabalhar atividades que tinham como objetivo sensibilizar os sentidos do corpo 
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humano, bem como os membros do corpo e conhecimentos gerais sobre as coisas e os fatos‖ 

(NASCIMENTO; KRAEMER, 2011, p. 4311).  

Quando se atingia um conhecimento significativo de conhecimento por parte da 

criança ou jovem, então o educador auxiliava na organização e sistematização desse 

conhecimento, sempre estimulando a curiosidade natural da criança. Nessa fase, os 

adolescentes participariam dos diferentes ofícios e tinham a oportunidade de se adquirir o 

conhecimento prático da manufatura acompanhado de todos os subsídios teóricos. Era uma 

combinação do trabalho manual com o trabalho escolar, possuía uma duração de três anos, 

com seis horas diárias, destinadas à especialização escolhida, sendo o restante dos horários 

destinado ao estudo dos clássicos (NASCIMENTO, KRAEMER, 2011, p. 4312).  

Outro aspecto que se enquadrava na educação integral de Robin era a educação 

literária, Conforme Martins (2009), esse docente afirmava que a educação se desenvolvia por 

meio de quatros caminhos, o de ouvir, ler, falar e escrever, essas etapas estavam intimamente 

interligadas. Outro aspecto valorizado na pedagogia desse autor era a questão da 

individualidade da criança. Esse aspecto valorizava o ser em si, em que deveria se trabalhar a 

espontaneidade da criança. 

Preocupado com a questão da religiosidade no meio educacional, procurou defender 

uma educação integral por meio da razão e da ciência, que fosse de forma laica e racional. 

Martins (2009) afirma que Robin foi um intelectual que incorporava quatro características: a 

crença no racionalismo científico, a percepção de uma regeneração da espécie humana, a 

visão internacionalista e a existência de uma sociedade igualitária. 

 

2.1.4 Ferrer y Guardia (1859-1909) 

 

Ferrer y Guardia (1859-1909) teve forte influência do pensamento de Robin e 

Bakunin, sendo assim, defendia a mudança da escola tradicional e apregoava a defesa de uma 

formação de sujeitos autônomos, críticos e solidários. Em suas experiências na Escola 

Moderna, em Barcelona, Espanha, procura superar o dogmatismo e a limitação das escolas 

tradicionais por meio da fundamentação dos conteúdos curriculares no conhecimento 

científico (MARTINS, 2009). 

A Escola Moderna foi criada em 8 de setembro de 1901, com um público de trinta 

alunos, sendo dezoito meninos e doze meninas. Posteriormente, no ano de 1903, seu público 

aumentou para cento e quatorze alunos. O ingresso na escola iniciava aos cinco anos. Ela 

oferecia na proposta de seu programa, aulas aos domingos de história geral, artes e ciências, 
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essas aulas poderiam ser frequentadas pela família dos alunos, e pessoas da comunidade que 

tivessem interesse em participar (MARTINS, 2009). 

Baseada em um ensino racional e integral, buscava o desenvolvimento de uma pessoa 

de caráter moralmente equilibrada ―No Programa da Escola Moderna revela que a meta é 

fazer com que as crianças tornem-se pessoas instruídas, verdadeiras, justas e livres. Para tal o 

ensino deve estar baseado nas ciências naturais‖ (MARTINS, 2009, p. 9). Considerando que a 

ciência era um patrimônio de todos, e que por meio dela se dissipavam erros e capacitava o 

homem para os conhecimentos dos objetos, Ferrer propunha a educação nas ciências naturais 

com experiências e demonstrações racionais de modo que pudesse desenvolver o espírito 

dedutivo e observador.  

Martins (2009) discute que a escola se utilizava de jogos e recursos pedagógicos que 

desenvolviam a imaginação do aluno e sua capacidade social, pois eles ajudavam a construir 

valores como, tolerância, solidariedade e aceitação do outro. Outra característica dessa escola 

era a consideração de se educar ambos os sexos sem qualquer forma de distinção. Além dessa 

visão, também considerava necessária a coeducação das classes desiguais, nesse sentido, 

considerava que o constato de meninos pobres e ricos, na infância por meio da escola racional 

era uma questão boa, necessária e reparadora. 

 

2.1.5 Experiências de educação anarquistas no Brasil 

 

O movimento anarquista é definido como uma ―[...] ação de grupos anarquistas, em 

conjunto ou separadamente, composto por células orgânicas, comunas, grupos, centros de 

estudos, uniões e federações‖ (RODRIGUES, 2010, p. 2/3). O movimento anarquista não é 

uma organização restrita ao operariado, é composto por indivíduos que se opõem e dão 

combate ao capitalismo na busca por uma superação desse Estado e a instauração de uma 

nova ordem social. 

Rodrigues (2010, p. 3) discorre que o movimento anarquista não tem a pretensão de 

instalar um governo. Seus objetivos são a abolição das classes e a busca de igualdade de 

possibilidades, de direitos e deveres para todos. 

A história desse movimento se inicia no Brasil em 1888, com um militante 

denominado Artur Campagnoli. De origem italiana, instala-se em São Paulo em 1888 e 

compra um terreno considerado improdutivo onde fundou a colônia ―Anarquista de 

Guararema‖, com a ajuda de outros anarquistas, russos, franceses e espanhóis, mas, 

principalmente italianos. Esse militante era um artista joalheiro que veio a óbito em 1944. 
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Dois anos mais tarde, chegam ao Brasil mais outras duas levas de imigrantes italianos, 

contendo cerca de duzentas pessoas, que fundaram a colônia de ―Cecília no Paraná‖ 

(RODRIGUES, 2010, p. 4). Esse movimento se disseminou por várias partes do Brasil sendo 

elas: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Por 

mais de cem anos esse movimento resistiu e sofreu difíceis fases. 

Conforme entendimento de Edgar Rodrigues (2010), o movimento anarquista no 

Brasil é trazido da Itália por meio dos imigrantes que chegaram ao país agitando com 

intensidade as questões sociais. Oliveira (2009, p. 53) discorre que ―verdade ou não, o certo é 

que os anarquistas sofreram desde cedo com o estigma de serem presumidamente detonadores 

de bomba e assassinos, argumento que foi usado para persegui-los em nome da prevenção‖. 

Uma das formas para se garantir a segurança em solo brasileiro, em relação a esses militantes, 

foi a instituição por decreto do primeiro Código Penal da República brasileira em 11 de 

outubro de 1890. Esse código punitivo seria usado àqueles que ousassem promover 

sublevações, principalmente entre as camadas populares, em que se subjugavam serem esses 

capazes dos atos mais violentos e criminosos.  

Em 1907, é realizada mais uma ação na tentativa de inibir os movimentos dos 

trabalhadores, a aprovação de uma lei conhecida como ―Lei de Expulsão dos estrangeiros‖, 

por meio do Decreto n. 1.641, de 7 de janeiro de 1907, que recebeu a denominação de 

―Adolfo Gordo‖. Essa tratava da expulsão de estrangeiros em território nacional (CPDOC, 

1973, p. 1). Muitos anarquistas foram expulsos do país e sofreram diversas repressões por 

parte da classe dominante que se mantinha no poder na época. 

Com a criação das associações para propagação de suas ideias, os anarquistas 

conseguem sair do isolamento, apesar dos esforços repressivos ao contrário. Com a criação 

dos ―Anarco-Sindicalistas‖
1

 agora passa a ter maior penetração e influência sobre os 

trabalhadores. Com essa organização, a partir de 1903 conseguem adentrar em sindicatos e 

federações que contavam com a participação de militantes socialistas e colaboracionistas, uma 

época em que as correntes ideológicas ainda não estavam claramente definidas (OLIVEIRA, 

2009). 

                                                           
1
 Anarco-Sindicalismo: corrente sindicalista, assim chamada a partir da cisão provocada no 5º Congresso da AIT 

(Primeira Internacional dos Trabalhadores), em Haia, no ano de 1872, adotada pela maioria dos operários do 

Brasil até a implantação dos sindicatos fascistas pelo Estado Novo de Vargas, em 1930. O Anarco-Sindicalismo 

é ao mesmo tempo uma doutrina e um método de luta. Como doutrina, parte do trabalhador, célula componente 

da sociedade que pretende aperfeiçoar e desenvolver. Como método de luta, pretende a anulação do sistema 

capitalista pela ação direta, pela greve geral revolucionária e a substituição por uma sociedade gerida por 

trabalhadores em autogestão. Sua força reside no conjunto de organizações operárias (sindicatos, uniões e 

federações) voluntárias, livremente associadas (RODRIGUES, 2010, p. 3). 
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Mattos (2009) afirma que, à medida que os trabalhadores se conscientizavam de suas 

condições e refutavam as arbitrariedades desumanas que lhes eram impostas, começa a haver 

um aumento significativo quanto as paralisações dos operários. Agora a greve é utilizada 

como principal meio de mobilização dos trabalhadores.  

Como menciona o autor, em 1903 o Estado e os empresários compreendiam a greve 

como um problema social. Sendo que, para conter os grevistas as autoridades utilizavam da 

força policial como principal forma de repressão: 

É também no momento das greves que a principal arma do empresariado e do 

Estado para lidar com os trabalhadores (ou com a ―questão social‖ como eles 

diziam) – a repressão – manifestava-se de forma mais visível. Assim é que a 

repressão aos movimentos grevistas era considerada tarefa das mais importantes da 

polícia (MATTOS, 2009, p. 54).   

 

Com todas as repressões impostas pelo aparelho do Estado, os grevistas ganhavam 

forças e conquistaram, por exemplo, a redução da jornada de trabalho para nove horas e meia 

em 1902. Essa conquista se adquiriu por meio do desencadeamento de uma greve geral que 

envolveu diversas categorias. 

Ainda nos estudos de Mattos (2009), percebe-se que, a partir de 1910, aconteceram 

muitas mobilizações, sendo em 1917 uma das mais importantes. Esse movimento partiu de 

focos isolados e se fortaleceram ainda mais com a morte de um operário pelas forças policiais, 

que resultou na greve geral que paralisou a cidade de São Paulo por alguns dias, obrigando as 

autoridades a tomarem atitude de realizar acordos com as comissões operárias. 

A mobilização se revela como uma das principais armas dos trabalhadores, porém as 

organizações usavam de diversas atividades paralelas às dos sindicatos. Como é o caso dos 

lutadores, que se consagravam a propagandear, peças teatrais, romances de conteúdo 

panfletário explícito, poesia e outros. Por meio dessas o autor deixa claro que:  

[...] os trabalhadores conseguiram com certeza um objetivo de natureza cultural, cujo 

o alcance político é dos mais amplos: afirmaram a dignidade do trabalho, 

denunciaram sua exploração pelos capitalistas, e construíram sua identidade positiva 

de classe para os trabalhadores, impondo-se perante a sociedade (MATTOS, 2009, 

p. 59).   

 

Visto que as organizações sindicais se proliferavam era considerada como um 

problema social, o governo Getúlio Vargas, logo tratou de disseminar as ideias de protetor e 

regulador da classe trabalhadora. Antunes (2011) expõe da seguinte maneira ―a intensificação 

da ação do Estado, [...] procurava criar organismos sindicais oficialistas a fim de barrar as 

lutas sociais e autônomas desencadeada pelas correntes revolucionárias do movimento 
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operário‖ (ANTUNES, 2011, p. 21). Para isso, a primeira ação do governo foi a centralização 

político-administrativa. 

A ação anarquista em conjunto com outros militantes buscava de diversas formas 

denunciar as condições sofridas pela classe trabalhadora, essas se davam mediante 

organizações que resultaram em greves por melhores condições de vida, além de conscientizar 

os trabalhadores sobre suas condições. Rodrigues (2010, p. 5) demonstra que ―Durante a 

guerra de 1914 - 1918, os libertários brasileiros atuavam [...] contra o desemprego, o aumento 

do custo de vida, a escassez de alimentos de primeira necessidade, combatiam a burguesia 

açambarcadora, o clero corruptor das mentes, o Estado ―pai de todos‖ [...]‖. 

Na luta por melhores condições e conscientização dos trabalhadores, os anarquistas 

produziam diversas publicações, centenas de palestras, peças teatrais revolucionárias. Esses 

atos causaram uma dura perseguição por parte do governo que levaram à prisão, expulsão e 

mudança de atividade de muitos sujeitos. ―Mais de um milhar foram expulsos com a roupa do 

corpo acusados de agitadores estrangeiros, umas dezenas morreram lutando com a polícia. O 

primeiro anarquista assassinado foi o italiano Polenice Mattei, em São Paulo, no dia 20 de 

setembro de 1898‖ (RODRIGUES, 2010, p. 1). 

A preocupação desse movimento se voltava mais nas questões ideológicas e tais 

inquietações resultaram no desenvolvimento de um trabalho educativo. ―Viam no elemento 

humano a ‗peça‘ mais importante a preparar, tanto no terreno profissional quanto no cultural, 

a fim de que cada militante fosse capaz de se autogerir sem muletas religiosas, patronais ou 

policiais‖ (RODRIGUES, 2010, p. 4). Voltados mais para as questões intelectuais esse 

movimento fundou as escolas livres, universidade populares e grupos teatrais, por meio dos 

quais desenvolveu intensa publicidade educativa, sociológica, cultural e libertária. 

Calsavara e Moraes (2002, p. 1001) ponderam que no Brasil houve várias práticas 

educativas (formais, não formais e informais), no que concerne a corrente anarquista, 

destacando principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. A Escola Moderna nº 1, 

implementada em São Paulo em 1912, constitui exemplo de uma educação formal que se 

buscava naquele momento por esse movimento
2
. As autoras supracitadas apontam que a 

Escola Moderna era uma das instituições de escola anarquista constituída por iniciativa 

                                                           
2
A Escola Moderna n° 1 iniciou suas atividades em 13 de maio 1912, como concretização dos trabalhos do 

Comitê pró-Escola Moderna de São Paulo. Esta comissão fora instituída por anarquistas e livres pensadores em 

1909 a partir das manifestações contra o fuzilamento na Espanha de Francisco Ferrer. João Penteado foi 

fundador e diretor da Escola Moderna nº 1 na Rua Saldanha Marinho, 58 – Belenzinho; e Adelino de Pinho da 

Escola Moderna nº 2, na Rua Muller, 74 – Brás, que funcionaram entre os anos de 1912 a 1919 (MORAES, 

2006, p. 18). 
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privada de livres pensadores, compostos de anticlericais, liberais, republicanos, socialistas e 

maçons. Apesar da heterogeneidade do grupo eles ―[...] convergiam na defesa de alguns 

princípios, como a secularização da sociedade, a laicidade do ensino, a educação científica, 

democrática e igualitária‖ (MORAES, CALSAVARA E MARTINS, 2012, p. 1002).  

Essa instituição também assimilou os pressupostos de educação integral defendido por 

Paul Robin, no orfanato de Cempius (França) e o ensino racional defendido por Ferrer da 

Escola Moderna de Barcelona. Os libertários defendiam a ―[...] o desenvolvimento completo 

do homem e, por isso, a ênfase também na educação informal, para cuja realização criou 

inúmeras e variadas estratégias de intervenção pedagógica nos diferentes espaços sociais‖ 

(MORAES, CALSAVARA E MARTINS, 2012, p. 1002). É nessa proposta de se formar um 

homem integral e a consciência de classe, que se organizaram várias bibliotecas populares, 

centros de estudo e cultura social, grupos de teatros, diversos jornais mensais, diários e 

revistas que propunham o caráter educativo do trabalhador. 

Mediante aos diversificados espaços oferecidos para a discussão e a socialização de 

conhecimento pelos militantes, possibilitou que ocorresse ―[...] no início do século XX, a 

presença de um rico debate sobre os acontecimentos mundiais, o movimento operário e as 

articulações políticas‖ (CALSAVARA; MORAES, 2002, p. 4). O teatro era uma das formas 

de expressar suas ideias e opiniões e trazer uma reflexão sobre diversos assuntos. Entretanto, 

com a repressão dos anos de 1930, muitos documentos desaparecessem, restando poucos 

registros de tais práticas artísticas. Nesse sentido, buscar uma educação que pudesse 

contemplar os diversos aspectos da formação do homem envolvido nas mais variadas formas 

de ensinamento era onde a Escola Moderna se encaixava. Conforme doutrina anarquista, a 

educação eleva e dignifica o homem, contudo para que pudesse ser atingido esse fim era 

preciso que ela fosse verdadeira, racional e científica (CALSAVARA; MORAES, 2002).  

A Escola Moderna nº 2 é a Escola Nova
3
, também são exemplos de educação 

anarquista. Elas foram dirigidas por Adelino de Pinho e Florestino de Carvalho e situavam-se 

no bairro Brás e da Mooca em São Paulo. Constituíam-se enquanto escolas privadas e os 

                                                           
3
 A Escola Moderna nº 2, criada sob o auspício do Comitê pró Escola Moderna. Esta escola servir-se-á do 

método indutivo, demonstrativo e objetivo, e baseia-se na experimentação, nas afirmações científicas e 

racionadas, para que os alunos tenham ideias claras do que se lhes quer ensinar. [...] Na tarefa de educação tratar-

se-á de estabelecer relações permanentes entre a família e a escola, para facilitar a obra dos pais e dos 

professores. Os meios para criar estas relações serão as reuniões em pequenos festivais, nos quais se recitará, se 

cantará, e se realizarão exposições periódicas dos trabalhos dos alunos: entre os alunos e professores haverá 

palestras a propósito de várias matérias, onde os pais conhecerão os progressos alcançados pelos alunos (O 

ENSINO..., apud MORAES, 2006 p. 18). 

A Nova Escola criada em 1920 no Rio de Janeiro, e Escola Moderna n. 02, são exemplos de escolas de cunho 

anarquista, sob constituição de escolas privadas elas eram direcionadas por Adelino de Pinho e Florestino de 

Carvalho. 
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alunos pagavam uma determinada taxa por seus estudos, sendo que além dessa cobrança ainda 

eram abertas inscrições de subscrição, em que trabalhadores e simpatizantes ofertavam suas 

contribuições. Outra forma de se fazer levantamentos pecuniários que se destinavam à 

manutenção das escolas, eram as conferências, festividades, recitais de poesia e bailes abertos 

ao público. Para uma ampla divulgação de tais eventos, contava-se com o apoio da imprensa 

operária e anarquista. Esta também ―[...] servia de suporte técnico para as salas de aula através 

de seus artigos, muitos deles, contendo a tradução de textos de educadores anarquistas 

estrangeiros‖ (KASSICK, 2008, p. 139). Essa parceria com a escola favorecia tanto nas 

questões referente a materiais para análise e estudo dos alunos, como para a divulgação das 

ideias e experiências pedagógicas que eram realizadas em outros países. 

Kassick (2008, p. 139), em seus estudos, demonstra que essa parceria entre impressa e 

pedagogia já era adotada desde as primeiras experiências libertárias. Robin e Ferrer são 

exemplos de docentes que se utilizavam dessa parceria nas suas experiências de educação 

libertária. Na prática de tal parceria, a imprensa era apenas uma das oficinas de aprendizagem 

oferecidas aos jovens, de educação integral defendido por Robin. Seu funcionamento 

possibilitava o atendimento tanto interno da escola como a alguns pedidos de fora, isso 

possibilitava a um contato contínuo aos textos que iam de acordo a suas convicções e ações 

práticas.  

Toda a movimentação que envolvia os eventos era publicada nos jornais como uma 

forma de manter uma transparência financeira da instituição. Moraes, Calsava e Martins 

(2012, p. 1003) descrevem que apesar de todos os esforços para se manterem as instituições, 

não foi possível se evitar algumas dificuldades, como por exemplo, a interrupção do jornal 

elaborado pelos alunos, que, por motivo da falta de verbas, não foi possível sua viabilização. 

Quanto aos cursos ofertados pela Escola Moderna procurava proporcionar um ensino 

teórico e prático que ministrasse aos alunos uma instrução, que os habilitassem para 

atividades intelectuais e profissionais, bem como uma formação moral com base no 

racionalismo científico. O programa da escola consistia nas seguintes disciplinas: português, 

aritmética, geografia, história, desenho, caligrafia, préstimos. Em alguns anos também se 

ofereceu curso preparatório para artífices e para a música. Ainda se oferecia no período 

noturno aulas especiais de datilografia, português e aritmética. Em certos períodos também se 

ofereceu aulas de inglês e francês em horário noturno, que se realizavam em três dias da 

semana (MORAES, CALSAVARA E MARTINS, 2012). 
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A concepção de método utilizado sinalizava para uma valorização de aulas ao ar 

livres, de excursões educativas, que de modo a promover o contato de várias situações 

expressas na vida da cidade e com o contato com a natureza. ―[...] o professor deveria 

estimular os alunos a participarem de atividades diferenciadas, interagindo com pessoas, 

lugares, observando atividades profissionais na indústria, no comércio e no campo‖ 

(MORAES, CALSAVARA E MARTINS, 2012, p. 1004). 

A Escola Moderna nº 1 em 1919 foi fechada pelo governo de São Paulo, alegando ser 

a escola um instituto que corromperia os operários da mesma forma que a Escola de 

Barcelona. Esta, considerada pelo governo paulista um ninho dos anarquistas, de onde saíram 

os piores bandidos, prontos a impor suas ideias. O governo destina João Penteado a dirigir a 

Escola Nova, educação institucional também concebida em 1912. Para conseguir funcionar, 

obteve reconhecimento oficial, mediante regulamentação do Decreto Federal de 1905, e 

autorizada por Diretoria de Instrução Pública, de acordo a Lei Estadual de nº 1579, de 

dezembro de 1917 (MORAES, CALSAVARA E MARTINS, 2012). 

A Nova Escola, localizada na rua Saldanha Marinho nº 08, no bairro do Belezinho, 

tem fortes indícios de continuidade das propostas que antes eram difundidas na Escola 

Moderna nº 1. Um exemplo a essa questão é a permanência da nomenclatura do jornal dos 

alunos, com a mesma denominação de O Início, porém agora difundida com uma nova 

numeração. A escola ainda se constitui como instituição particular, agora sob regime de 

internato e externato. Sua manutenção passa a ser apenas por meio da mensalidade dos 

alunos, ou seja, deixam-se as práticas de arrecadação por meio da subscrição e contribuições 

de pessoas ou associações operárias. Os alunos nessa escola tinham direito de receber lições 

de português, inglês, francês, aritmética, álgebra, contabilidade, escrituração mercantil, 

noções de direito comerciais e outros (MORAES, CALSAVARA E MARTINS, 2012). 

No ano de 1910, o governo de São Paulo procurando organizar o mercado de trabalho, 

criou as primeiras escolas profissionais oficiais para se qualificar a mão de obra do setor 

industrial. O preparo dos trabalhadores aptos para os serviços e comércio. Em São Paulo, 

ficou a cargo das instituições privadas. Nesse sentido, provavelmente, João Penteado tenha 

associado a opção de ensino de trabalhadores com um caráter de modalidade de formação 

profissional (MORAES, CALSAVARA E MARTINS, 2012). 

Sendo assim, compreendemos que a educação libertária possuiu um papel importante 

na educação dos trabalhadores brasileiros. Muitos de seus princípios contribuíram e 
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continuam a contribuir na pedagogia atual, visto que até nos dias atuais muitos deles estão 

incorporados na pedagogia atual. 

 

2.2 Integralismo 

 

2.2.1 A concepção integralista e sua afinidade com o fascismo italiano 

 

Conforme Bertonha (1997), o relacionamento entre Brasil e Itália sempre foi amistoso. 

A relação inicial entre esses dois países estabeleceu-se no processo de busca de mão de obra 

de se manter a estrutura econômica do país que girava em torno do cultivo do café. A 

imigração italiana no Brasil ocorreu entre 1870 e 1960. A esperança do governo italiano era 

que essa imigração impulsionasse a demanda por produtos italianos no Brasil, favorecendo o 

comércio daquele país. Além disso, também pretendia expandir a cultura italiana para além 

das fronteiras, assim como exercer influência política (BERTONHA, 1997). 

Na década de 1920, a ação italiana em busca de sua expansão no mundo era propagada 

pela via econômica e cultural. Representantes italianos difundiam que São Paulo seria um 

lugar em que surgiria uma grande nação ligada culturalmente à Itália, além de ser um mercado 

capaz de absorver imensas quantidades de produtos italianos. Além disso, o Brasil 

disponibilizaria o fornecimento de minérios, matérias primas e alimentos à economia italiana. 

Tendo esses interesses em solo brasileiro era necessária a conservação dos laços da 

descendência italiana por meio do sentimento de italianidade nas novas gerações 

(BERTONHA, 1997). 

Para se compreender melhor a questão da relação entre Brasil e Itália, e a pretensão de 

expansão dos ideais dessa última em solo brasileiro, é necessário compreender sua história. 

Conforme Charão (2015, p. 27), no início do século XX, a Itália passava por um 

período de crise bem acentuada, resultado de guerras que ocorreram entre 1859 a 1870, 

somada à unificação tardia de seu território. Ainda tinha a questão do papado que se negava a 

ser submisso ao rei, e regiões que se negavam a falar a língua italiana, resistindo com seu 

dialeto local. Além dessas dificuldades, a industrialização e a modernização econômica 

andavam a passos lentos, visto que havia uma disparidade bem acentuada entre o sul agrícola 

e o norte modernizado, o que dificultava a integração econômica do país. 

Assegura a autora que o estado Monárquico desde a unificação pouco fazia na 

resolução dos problemas sociais, uma vez que, enquanto conservador e recebendo apoio das 
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elites, não se atinha a tais questões. Esse governo se envolve na primeira Guerra Mundial 

contra a Alemanha, com a finalidade de conquistas territoriais que possibilitaria crescimento 

para o país, além de reconhecimento internacional. No entanto, seus planos se tornaram 

frustrados, pois ao término da guerra não conquistou território sentindo-se traído pela 

Inglaterra e França. A insatisfação da população diante dos fatos, somada à crise 

socioeconômica colocava o país em uma situação de agitação popular, insegurança, 

insatisfação, medo das imposições da pequena burguesia, greve industriais e reinvindicações 

por reforma agrária.  

Em meio a todo esse quadro, a população começa a se organizar em movimentos 

políticos. É nesse cenário que nasce o “Fasci di Combattimento”, criado em 1919 por 

Benedito Mussolini. ―O grupo era composto por socialistas, sindicalistas, intelectuais 

futuristas, militares, nacionalistas, que tinham como objetivo retomar a história do povo 

italiano [...]‖ (CHARÃO, 2015, p. 27), pretendiam voltar ao triunfo do Império Romano da 

Antiguidade. O movimento de Mussolini em pouco tempo se alastrou e seduziu diversos 

adeptos se tornando um movimento de massa, que deu origem em 1921 ao Partido Nacional 

Fascista.  

Com o crescimento de adeptos agrário fascistas, no centro e norte da Itália inicia uma 

violenta repressão contra as organizações militantes socialistas e sindicalistas. ―O movimento 

de Benito Mussolini ganhava força e respeitabilidade e, contava com o importante apoio do 

governo que fazia ‗vistas grossas‘ aos atos de violência praticados pelos partidários do 

fascismo‖ (PELLEGRINI, 2012, p. 23). Como forma de conter o avanço esquerdista e trazer o 

reestabelecimento da paz, tão clamada pelas pressões populares, e o equilíbrio político da 

época, os parlamentares, banqueiros, latifundiários, empresários italianos e o primeiro 

ministro do governo italiano apoiaram e financiaram o partido de Mussolini e seu grupo. No 

entanto, somente em 1922 quando as eleições parlamentares resultaram em uma vitória 

esmagadora pelo partido Nacional Fascista, que então, o ministro e toda a elite política 

perceberam que o partido de Mussolini não era suscetível à domesticação. 

Instaura-se uma crise de gabinete após a vitória do Partido Nacional Fascista e o 

primeiro ministro Luigi Facta renuncia ao cargo, levando à nomeação de Benedito Mussolini 

ao cargo, posto mais alto do parlamento. Sua ascensão ao poder levou vários adeptos fascistas 

a realizarem uma marcha que ficou conhecida como ―A Marcha sobre Roma‖, isso, para 

celebrar a conquista do poder pelo Partido Nacional Fascista. Esse ato foi fundamental para a 

ideologia fascista que, nos anos posteriores, seduziu grande parte da população italiana 

(PELLEGRINI, 2012, p. 26). 
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Agora pela primeira vez a Itália possuía uma figura de governo que com sua ideologia 

conseguia unificar politicamente o norte e o sul da península. Seu desempenho enquanto 

governo é descrito em três fases de distintas figuras: o primeiro Mussolini que buscou agradar 

a cada uma das camadas mediante distribuição de cargos a lideranças de diferentes ideologias, 

investimentos em ações sociais e o oferecimento de alguns direitos trabalhistas para a 

satisfação dos trabalhadores; o segundo, Mussolini Restauratore que durou seis anos e 

implementou todas as reformas propostas pelo Partido Nacional Fascista que centralizou no 

governo todas as decisões; e o terceiro, Mussolini patético, que perdeu o apoio popular e se 

deixou influenciar por ideais que não condiziam com os anseios de do povo. 

O primeiro passo no governo de Mussolini foi tomar medidas em direção para que o 

mantivesse no poder. Foi nessa direção, de manter-se do poder, que a sua preocupação se 

voltou a agradar a todos elencando diversos políticos não fascistas para compor o seu 

governo. O segundo passo foi a criação de uma milícia fascista, um grupo armado que 

realizavam atos politicamente ilegais e que assegurava que todo os comandos estavam sob seu 

governo (PELLEGRINI, 2012). 

Foi então, após três anos de governo que, em 1925, que o fascismo de Mussolini se 

consolidou e finalmente Mussolini instaura o fascismo como um sistema de governo. Esse 

regime não democrático perpetua por duas décadas.  Tudo isso, mediante uma intensa coerção 

com uma série de medidas, dentre as quais se elencam, fechamento de sindicato, censura da 

imprensa, administração realizada apenas por candidatos nomeados, tudo sob uma vigilância 

acirrada da polícia secreta (CHARÃO, 2015). 

De 1925 a 1928, Mussolini instaura uma série de reformas que abrangiam o cenário 

econômico da Itália. Após a reforma interna e a conquista da harmonia interna do Partido 

Nacional Fascista, Mussolini consegue realizar algumas medidas de cunho social que 

favoreciam a classe baixa e classe média. Isso, fez com que se estabelecesse um estreitamento 

nas relações entre patrões e operários. A reforma diminuíra as ocorrências das greves, também 

ofereceu novos pisos salariais para os trabalhadores rurais, e ainda a criação de novos postos 

de trabalho que favorecia ao desemprego. Mussolini ainda teve o cuidado para que todos os 

órgãos relacionados à economia fossem sujeitados as suas decisões. As organizações 

sindicais, que eram antes supervisionadas pelas empresas privadas, passam agora ser 

controladas pelo Estado que institui obrigatoriamente uma alta taxa de imposto 

(PELLEGRINI, 2012, p. 35). 
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Pellegrini (2012, p. 36/37) discorre que, dentre o ano de 1927 a 1939, Mussolini perde 

a característica de governo restaurador e passa a incorporar uma figura de governo ditador, 

totalmente mergulhado em suas ambições. Sua cobiça em tonar a península Itálica em 

destaque internacional fez com que Mussolini se aproximasse ao pensamento do líder nazista 

alemão, Adolf Hitler. De 1936 a 1940, o líder italiano movido por expansão de seus 

territórios, envolveu a Itália em diversos confrontos bélicos, principalmente na região norte da 

África. A ideia desse líder era difundir o fascismo para todo mundo. Ele realizou a uma 

aliança entre Hitler da Alemanha, e Tojo Hidek do Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. 

Essa aliança e a participação na Segunda Guerra Mundial, apoiando tais líderes mencionados, 

trouxeram consequências ainda mais desastrosas para a Itália. Foram mais de 310.000 pessoas 

mortas entre soldados e pessoas civis, e a economia mais uma vez se torna em uma completa 

desordem. Para completar ainda, perdeu todo o território que havia conquistado, mediante o 

tratado de paz que determinou o fim da Segunda Guerra Mundial levando a cabo o sonho do 

ditador em tornar a península Itálica em potência mundial. Essa última fase do governo de 

Mussolini durou até 1945, com a captura e assassinato do líder por grupos da resistência 

italiana, que o julgaram e o assassinaram. O seu corpo e de sua esposa foram expostos na 

Piazzale Loreto, em Milão durante vários dias. 

A principal característica do governo totalitário é a facilidade em que as massas são 

atraídas e como o líder é capaz de tornar a sociedade inteira a seus pés. Ele as atrai mediante 

carisma e um discurso ideológico, ou seja, é o fascínio pela figura política, como foi o 

governo de Mussolini. Outra característica do governo totalitário é no fato do líder popular 

conseguir estabelecer alianças temporárias entre as classes mais altas e as classes mais baixas. 

Nas palavras de Pellegrini (2012, p. 44) ―[...] os menos afortunados aderem aos ideais 

totalitários seduzidos pelas promessas de reformas sociais e melhores condições de vida, 

enquanto, os mais ricos enxergam a parceira com líderes totalitários como forma de evitar o 

colapso das massas‖. 

Para Charão (2015, p. 28), ―o líder se valeu principalmente do vazio no poder que, em 

meio às dificuldades, criou condições para o surgimento da nova ideologia baseada num 

estado autossuficiente e moderno‖. 

Nesse mesmo período que se firmara o fascismo de Mussolini na Itália, no Brasil 

também passava por diversas mudanças. Schmidt (2008) afirma que na década de 1920 foi um 

período em que se arregimentava um novo cenário no Brasil, tanto no meio político, como no 

cultural. O modernismo se insere significando uma etapa decisiva para uma iniciativa de 

novos padrões culturais. Sendo assim, ―Um novo imaginário social se instala pela presença de 
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novas tecnologias que irá resultar em novas práticas culturais, em novas identidades, em 

novos questionamentos‖ (SCHMIDT, 2008, p. 14). O cenário político é condicionado pelas 

mudanças socioeconômicas. As camadas médias, após a primeira guerra mundial, ganham 

maior participação no cenário político e com isso passam a almejar um governo liberal, 

eleições não fraudulentas e respeito aos direitos individuais. 

Assim, contra os arranjos da oligarquia Paulista e Mineira, inicia-se a formação de 

oposições políticas envolvendo lideranças gaúchas, baianas, pernambucanas e cariocas. 

Eclosão de revoltas acontece e inicia a propagação de uma revolução para contestar a política 

oligárquica. Schmidt (2008) descreve que todas as mudanças, desencadeadas pela 

modernização do país, acabam instaurando uma nova necessidade, a de pensar em um novo 

Brasil voltado para uma cultura de cunho nacional, ou seja, era preciso construir uma nação 

moderna, industrializada. 

O contexto econômico do período de 1920 a 1930, se comparada aos anos anteriores, 

constitui um período complexo, pois consistia em um contexto de crise internacional 

(centrada nos EUA) de 1920-1922, com o aumento da instabilidade financeira internacional 

que contraiu o comércio exterior, com políticas aplicadas pelo Governo Federal que 

resultaram em revoltas, os reflexos das circunstâncias internacionais, além de outros fatores 

(CANO, 2012).  

Esse cenário em que a indústria se ampliava a todo vapor com a instalação de novos 

setores industriais mais complexos, um aumento gradativo da urbanização, trouxe um 

aumento inevitável de conflitos, como por exemplo, o excesso de capacidade produtiva de 

café, uma maior organização da classe trabalhadora, conflitos de interesses de frações da 

classe burguesa, alta de preços, reinvindicações por direitos sociais, expansão do movimento 

revolucionário tenentista que culminaram nas revoluções de 1922 e 1924, a Coluna Prestes e 

no final do período a Revolução de 1930 (CANO, 2012). 

O Estado, nesse período, passa a intervir com mais intensidade na economia e na 

sociedade. Na economia, passa a conceder vários incentivos industriais e apoiando a politica 

cafeeira. Na sociedade, foi aumentada a repressão que punia e reprimia qualquer que 

escrevesse crítica ao governo. Foram deportadas diversas pessoas, várias publicações foram 

fechadas, altas do custo de vida, repressão policial e o viciado sistema eleitoral ampliava 

ainda mais o clima de contestação e reivindicações (CANO, 2012). 

Nesse contexto, também foi fundado o Partido Comunista em 1922. Os militantes 

desse partido foram oriundos em sua maioria do movimento anarquista que se converteram às 
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ideias comunistas após a vitória da Revolução Russa. O objetivo desse partido era a 

instauração de um governo popular. Houve ainda nesse momento o movimento tenentista, que 

insatisfeito com as condições do exército promovia levantes contra o governo com o objetivo 

de derrubá-lo. Com a repressão e o recuo dos revoltosos para o interior do Brasil, decidiram 

invadir o Mato Grosso, tendo como liderança maior, o coronel comissionado Luís Carlos 

Prestes, que formara a Coluna Prestes.  

Todas essas efervescências forjaram a chamada Revolução de 1930, que foi um 

movimento armado, liderado por classes e frações de classes, que culminou com o golpe de 

Estado, o Golpe de 1930, que depôs o presidente da república Washington Luís, em 24 de 

outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à república 

Velha, comandada pelas oligarquias rurais. Por meio desse Golpe, o gaúcho Getúlio Vargas 

assume a Presidência da República. Conforme Souza (2010, p. 65), esse golpe não foi uma 

revolução democrático-burguesa, mas uma de uma adaptação do aparelho de Estado às 

necessidades da expansão burguesa, um rearranjo entre as frações da grande burguesia.  

Em meio a essas transformações que vinham ocorrendo no Brasil, destaca-se uma 

figura que arregimentou muitos adeptos por meio a disseminação de suas ideias em instaurar 

um Estado Integralista, este denominado Plínio Salgado (1895. 1975). Plínio nasceu em 22 de 

janeiro de 1895, em São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo. De acordo com Schmidt 

(2008), aos dezoito anos, essa figura funda o partido Municipalista juntamente com outros 

líderes da região. Também cria o semanário correio de São Bento. Em 1919, passa a trabalhar 

no Correio Paulistano (órgão oficial do Partido Republicano Paulista) inicialmente como 

suplente de revisor e posteriormente a redator. 

Plínio acreditava que era necessário instalar uma campanha de nacionalização de vida 

mental e de costumes ao povo brasileiro, tais ações vão se consumando em meio a ―atuação 

no movimento integralista que ele vai tentar modificar a vida mental e os costumes nacionais 

a partir dos adeptos do movimento, apropriando-se de um conjunto de símbolos e ritos, além 

de um discurso sacralizador‖ (SCHMIDT, 2008, p. 26). A seu ver, o Brasil e seu povo não 

possuía uma ―cara‖, ele se tornara apenas uma massa sendo manipulada em meio a uma 

obscuridade desmedida, estava apenas servindo a interesses politiqueiros que comandavam 

seus interesses materiais (SCHMIDT, 2008). 

Em outubro de 1932, foi lançado oficialmente a Ação Integralista Brasileira, por meio 

de uma reunião solene, que é divulgado posteriormente pelo conhecido Manifesto de Outubro. 

O Manifesto procurou definir a concepção integralista acerca da visão ―[...] do homem, da 
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nação, da autoridade, do nacionalismo, dos partidos políticos, da família, dos municípios, 

questões sociais, e finalmente o que representava o futuro Estado Integral‖ (SCHMIDT, 2008, 

p. 53). Com o manifesto Plínio anunciava a pretensão em seu projeto de Estado forte, 

centralizador, que não admitiria qualquer forma de fragmentação, disputas ou divisões de 

classes. Pretendia organizar a nação brasileira por classes profissionais, em que cada 

indivíduo deveria estar inscrito. 

É em meio a essa aspiração que, em maio de 1932, foi criada a Associação Integralista 

Brasileira – AIB, como uma seção subordinada e paralela à Sociedade de Estudos Políticos – 

SEP. Seu objetivo principal de acordo com Cavalari (1999, p. 14) era ―[...] formar a 

consciência popular no trato dos problemas brasileiros e sob a inspiração dos princípios 

filosóficos e programa político da nossa agremiação‖. 

Essa associação foi constituída sob um regime de direito privado, com sede civil na 

cidade de São Paulo e sede política no local, onde encontrava o chefe nacional do movimento. 

Nas análises de Cavalari (1999), ficou evidenciado que a partir do II Congresso Integralista, 

realizado em Petrópolis por essa instituição, a associação passa a acrescentar outra finalidade 

em seu estatuto, a de funcionar como um partido político. 

Com o golpe de Estado que instituiu o Estado Novo, Vargas suprimiu todos os 

partidos, incluindo AIB, que se viu a transformar novamente em sociedade civil com 

denominação de Associação Brasileira de Cultura – ABC, agora, com sede e foro no Distrito 

Federal, que lhes permitia ter sucursais nos Estados e filiais nos municípios. A presidência 

dessa associação ficou na responsabilidade de Plínio Salgado e dos demais cargos, que 

ficaram distribuídos entre os membros de cúpula da associação. A transformação em 

Associação Brasileira de Cultura – ABC permitiu que as ações da AIB continuassem sua 

campanha doutrinária, porém de forma velada. 

No início da década de 1930, o governo italiano apresenta novas pretensões em 

relação à América Latina e Brasil. Agora combate grupos antifascistas, busca-se apoio 

político às pretensões mediterrâneo-europeias e procura-se influenciar na política, economia e 

cultura da região. As diversas ditaduras ocorridas na América do Sul também realçaram as 

esperanças italianas de uma maior influência por parte de Roma, pois viam nos governos 

autoritários potenciais clientes do fascismo. Assim, por meio da carta ideológica de 

solidariedade aos regimes de caráter fascista, o Estado italiano procurava atingir seus 

objetivos, além de expandir a ideologia fascista. É aí que o surgimento de organizações de 
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tendência fascista, a partir de 1932/33, abre caminho de abertura necessária pelo qual a 

influência italiana podia ocorrer (BERTONHA, 1997). 

A ―[...] a ideia fascista de influenciar politicamente o Brasil se desenvolveu e se 

consolidou no decorrer dos anos 30 [...]. A expansão ideológica do fascismo seria a grande 

arma de ação da Itália no Brasil e na América Latina em geral‖ (BERTONHA, 1997, p. 114). 

A Ação Integralista Brasileira- AIB foi o interlocutor no Estado brasileiro para propagação do 

ideário fascista.  Sem levantar suspeitas de suas intenções, o governo italiano pretendia além 

da continuidade dos interesses econômicos e a manutenção da italianidade, buscava ―[...] a 

quebra da hegemonia americana e a formação de um grande bloco de nações latinas e 

fascistas ligadas a Roma‖ (BERTONHA, 1997, p. 114). 

Com tais pretensões e a fim de atendê-los, o governo italiano dispunha de um tripé, 

formado pela coletividade italiana, a propaganda direta e seu intenso relacionamento com o 

fascismo brasileiro mediante os integralistas, e ainda, mesmo que em menor escala, o governo 

Getúlio Vargas. Bertonha (1997) afirma que a primeira ação italiana para atingir seus fins foi 

a difusão da propaganda direta da ideologia fascista entre a opinião pública brasileira, na 

metade da década de 1930. O segundo instrumento para a penetração fascista seria a imensa 

coletividade italiana, que deveria ter um papel chave na continuidade de seus interesses, ou 

seja, deveria cumprir o papel de consumo dos produtos italianos e auxiliar diretamente na 

política do país. Uma terceira esperança em aumentar sua influência no Brasil, era seu intenso 

relacionamento com o fascismo brasileiro, o integralismo. Em meio às esperanças lançadas ao 

integralismo, o governo italiano também possuía simpatia pela liderança de Getúlio Vargas, 

que vinha aplicando cada vez mais princípios fascistas na administração do Brasil e era 

extremamente amigo da Itália. 

De acordo aos estudos de Bertonha (2001, p. 86), podem-se perceber certos laços de 

relacionamento e solidariedade entre o fascismo italiano e o integralismo da Associação 

Integralista Brasileira – AIB. Nas averiguações desse estudioso, foi demonstrado que as 

primeiras notas enviadas a Roma, sobre a formação do Integralismo no Brasil foi em 1931, 

pelo cônsul de São Paulo Serafino Mazzolini. Após transferência desse cônsul, houve análises 

somente superficiais até o ano de 1936. Elas procuravam principalmente pontos em comum 

entre o integralismo e fascismo. 

A partir de 1936, a atitude italiana se modifica em relação à AIB e o movimento ganha 

importância e positividade aos olhos italianos. ―Tal mudança de política foi devida ao 

evidente crescimento do poder político do Integralismo, maior atenção do governo italiano e a 
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agudeza e capacidade de observação do encarregado de negócios, o italiano Menzinger [...]‖ 

(BERTONHA, 2001, p. 87), Manzinger responsável pela embaixada do Rio de Janeiro, 

propõe ao governo italiano ajudar aos integralistas por meio de subsídios. Com a aceitação da 

proposta desse embaixador o governo italiano envia um emissário para analisar e estudar o 

integralismo, o Dr. Gomes. Impressionado com esse movimento aconselha o apoio, na ânsia 

de controlá-lo e aumentar a influência italiana na política brasileira. Os subsídios, então, são 

repassados mensalmente aos integralistas na tentativa de se organizar tal movimento 

politicamente (BERTONHA, 2001). 

Bertonha (2001) define que o fascismo no Brasil surge claramente com inspirações 

italianas. Organizações como Legião Cruzeiro do Sul, Partido Nacional Fascista, Legião 

Cearense do Trabalho, o Partido Nacional Sindicalista, o Partido Fascista Brasileiro, a Ação 

Imperial Patrianovista Brasileira e Legião 3 de Outubro, foram certamente inspiradas no 

fascismo italiano, sendo que, com algumas variações. O autor referencia ainda, que é inegável 

a influência dessa concepção italiana e outros movimentos fascistas da Europa sobre o 

Integralismo. Essas se decorriam principalmente pelo campo ideológico, além de introdução 

de itens de mística, simbologia, a mitologia da liderança, doutrinação da juventude. 

Era impossível não reconhecer no Integralismo, porém, uma série de influências do 

Fascismo italiano e também de outros movimentos fascistas europeus. Essas 

influências passavam especialmente pelo campo ideológico, como a doutrina 

corporativa, a descrença na democracia, a priorização do Estado em relação à 

sociedade, etc., mas também se manifestavam em itens aparentemente secundários, 

como a mística e a simbologia, em que eram evidentes as influências do Fascismo 

italiano na mitologia do líder, na coreografia das grandes manifestações, na 

doutrinação da juventude [...] (BERTONHA, 2001, p. 89). 

 

As embaixadas possibilitaram ainda o recrutamento de intelectuais e difusão de 

políticas que foram relevantes à extrema direita no país, são exemplos dessa arregimentação, 

Miguel Reale e Plínio Salgado. Esse último mantinha colaboração intensa com órgão fascista 

italiano. Bertonha (2001, p. 89) aponta que esse dirigente integralista além de editar junto com 

Ferrucio Rubbiani (um intelectual fascista) em publicação na Revista Latina, nos anos de 

1930, também participou em posição de destaque na cerimônia ―Saudação a Roma‖, realizada 

pelo consulado italiano e, ainda, escreveu em Revista Hierarchia, que se destacava enquanto 

título de órgão oficial Fascista italiano e sucedia artigos de elogios à figura de Mussolini. 

Outro indício de simpatia de Plínio fora encontrado em relatório do Consulado Geral 

dos Estados Unidos em São Paulo, informando que na realização de um grande desfile 

integralista na avenida Paulista, Plínio tinha passado os milicianos integralistas em revista, na 

sacada da residência de Angelo Ponci (diretor da revista fascista em São Paulo) Fanfulla, 
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conhecido fascista italiano. Também comemorou o ―Natal Roma‖ no Circolo italiano Carlo 

del Prete, em São Paulo, local em que fez palestra sobre Roma e o Fascismo, ―instrumento de 

redenção dos povos‖, como também recebeu calorosamente o fascista Luigi Ferdezoni em 

visita ao Brasil (BERTONHA, 2001). 

Bertonha (2001) discorre que os sinais de colaboração dos dois intelectuais 

mencionados ajudam a percepção de que o fascismo italiano influenciou o pensamento e 

práticas políticas integralistas. Apesar de algumas divergências ocorridas entre fascismo e 

integralismo, por meio de disputas e conflitos que discutiam a base social, entre a comunidade 

italiana local e descendentes italianos, sempre houve colaboração entre ambos, sendo logo 

superadas tais divergências com o fortalecimento do grupo. O referido autor ainda menciona 

que houve uma sólida participação da comunidade de origem italiana e alemã. Ele ainda 

destaca que o integralismo foi um movimento de classe média, sendo italianos os que mais 

predominaram aos apelos integralistas. A grande motivação que levou a adesão ao 

integralismo foi o anticomunismo e a simpatização pelo fascismo europeu (BERTONHA, 

2001). A pretensão por meio desse movimento era um maior controle italiano sobre o Estado 

brasileiro, sendo uma das vias a influência política. Todavia, apesar dos grandes esforços do 

movimento e a arregimentação de grande parte de adeptos ser de origem italiana, percebeu-se, 

com o tempo, o enfraquecimento do movimento. E, com o passar do tempo fica cada dia mais 

visível a dificuldade do integralismo em tomar o poder. Sendo assim, o apoio dos italianos vai 

desvinculando do integralismo, o encantamento pelo governo de Vargas cresce e a Itália 

rompe com a organização integralista passando a apoiar o Estado Novo de Getúlio Vargas. 

Contudo, a aposta italiana, em influenciar o país, primeiramente com integralistas e 

posteriormente com o apoio ao Estado Novo falhou, e encerra uma fase de grande expectativa 

da Itália em relação ao Brasil (BERTONHA, 1997). 

 

2.2.2 O integralismo no Brasil e a educação 

 

Para uma melhor interpretação sobre esse movimento, pauta-se nas discussões e 

análises de Cavalari (1999) em que evidenciam o desenvolvimento do integralismo e suas 

atuações realizadas no decorrer da história brasileira. Sendo assim, a autora demonstra que o 

integralismo se apresentava como um movimento de cultura que pretendia revolucionar o 

pensamento do povo brasileiro por meio da elevação do nível cultural das massas. O 

integralismo tinha uma visão ―[...] que o brasileiro não tinha cultura: a falta de cultura do 



 
 

48 

povo é incontestavelmente um dos motivos determinantes da ausência de ideias e de 

programas políticos [...]‖ (CAVALARI, 1999, p. 44). Nesse caso, caberia ao integralismo a 

função de modificar essa realidade, visto que: 

A massa popular, o povo, aquele cuja cultura deveria ser elevada, era visto pelo 

integralismo como inapto, o despreparado, o imaturo, o incapaz, o inconsciente, o 

mal-educado, o ingênuo. A massa popular, segundo Salgado, é o mostro 

inconsciente e estupido. Transformar o monstro em cidadão para o Estado Integral 

era tarefa do integralismo (CAVALARI, 1999, p. 44). 

 

Para a visão desse líder integralista, a falta de caráter do povo ou sua característica 

inferior advinha da falta de educação, sendo assim, esse povo precisava ser educado. Como 

afirma Cavalari (1999, p. 45), o integralismo se apresentava como redentor e guardião da 

dignidade, do espiritualismo, do civismo e da moral do povo brasileiro. E como tal, visava à 

formação completa do homem, do ponto de vista físico, moral e intelectual. Em meio a esses 

ideais, enquanto liderança, assume diante dos intelectuais um tom sacralizador, como apóstolo 

de um movimento e salvador de uma nação. Em meio à massa popular representa-se como um 

homem que se desprende de tudo em favor ao movimento, instigando muitos a abrirem mão 

de seus interesses pessoais pelo bem maior, ou seja, a construção de uma nação una e 

indivisível a ―Integralista‖ (SCHMIDT, 2008). 

Plínio, em busca da concretização de seus ideais, dirige-se em apelo às classes 

intelectuais afirmando que era necessário que assumissem seus papéis de conduzir essa 

mobilização, promovendo a unidade oral, econômica e política. Para esse líder, a campanha 

integralista iniciaria pela formação de uma elite dirigente, que formaria a consciência e 

disciplina do povo por meio da divulgação dos Sigmas em linguagem acessíveis as massas 

(SCHMIDT, 2008).  

Ao partir das classes dirigentes a formação de conceitos elementares como verdades 

em que deveriam ser aceitas e não discutidas, o povo torna-se somente absorvedor e passivo, 

diante de tais doutrinas, devendo aceitá-las e obedecê-las demonstrando seu dever para com a 

pátria e aceitando como se fossem naturais as verdades impostas. ―Para Plínio, existia um 

clamor do povo por um grupo que o dirigisse, que decifrasse o problema nacional, já que o 

povo não possuía o ‗dom da palavra‘ e a revolução só se concretizaria quando este aprendesse 

a falar‖ (SCHMIDT, 2008, p. 87). 

Sendo assim, a educação integral para uma formação completa do homem aos moldes 

plinianos processa num duplo sentido, o da arregimentação disciplinar, que promoveria a 

doutrinação das massas; e o das formações das suas elites, que seria feita através dos estudos 

integralistas e dos altos estudos integralistas. Os estudos integralistas eram destinados aos 
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técnicos dos Departamentos de Estudos, e de doutrinadores da AIB. Tinha duração de oito 

meses e eram compostas por seis disciplinas: História Social Brasileira, Introdução a 

Sociologia Geral, Noções de Direito Corporativo, História da Doutrina Econômicas, Noções 

Gerais de Organização, Políticas e Historia Militar Brasileira. Já os altos estudos eram 

destinados à classe dominante. Ele visava à formação cultural dessa classe ou à habilitação 

que o Chefe Nacional lhes reservaria. O curso possuía a duração de dez meses, composto por 

cinco disciplinas: Teoria do Estado, Organização Nacional Corporativa, História do Estado, 

Filosofia Social e Filosofia da Pedagogia (CAVALARI, 1999). 

Assim como Cavalari (1999, p. 47) defendia o integralismo finalizava dois objetivos 

com esse tipo de educação: o de alistar novos adeptos, trazendo para si os indecisos e 

recalcitrantes; e preparar a elite para exercer as funções de comando do movimento, buscando 

em conjunto a consolidação e a expansão do movimento. Sendo assim, o entendimento 

pliniano era que a revolução integralista deveria ser dirigida por uma elite intelectualizada, e 

também pela adesão da força da juventude, já que a revolução é um ato de força jovem. A 

revolução integralista representava como um novo ideário e uma nova proposta de restauração 

ao equilíbrio social. 

Um dos valores difundidos pelo pensamento integralista era a obediência e a 

disciplina, esse valor era considerado fundamental para a obtenção da ordem espiritual e 

moral, sendo imprescindível ao movimento (CAVALARI, 1999). Schmidt (2008) também 

concorda relatando que Plínio considerava que para a nação prosperar e viver em paz era 

necessário que respeitassem o princípio de autoridade, disciplina e hierarquia, o que naquele 

momento o Brasil necessitava. Tais princípios eram discutidos e de forma tão considerada que 

Cavalari (1999) aponta que os membros dessa associação eram submetidos a um juramento de 

fidelidade e obediência a doutrina da associação e a seu chefe. ―O integralista jurava por Deus 

e por sua honra trabalhar para a ação integralista, executando sem discutir, as ordens do seu 

chefe e de seus superiores hierárquico‖ (CAVALARI, 1999, p. 53). A obediência como 

descrita era uma exigência moral e ainda assegurada pelos estatutos da AIB, que em caso de 

desobediência, sofreria punições e até mesmo exclusão do integralista. 

A educação integralista de formação de homem total abrangeria aspectos espirituais, 

cívicos, físicos, e intelectual. O primeiro aspecto ensina o dever para com Deus, consigo e seu 

próximo, o segundo ensina deveres para com a pátria, o terceiro cuida da saúde, higienização, 

valorização nacional da força muscular. Nesse sentido formavam a trilogia da base da 

educação integralista: Deus, Pátria e Família (SCHMIDT, 2008). 
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O movimento integralista também voltou seus olhares para a arregimentação feminina, 

ela simbolizava a base da sustentação da família e do próprio movimento. Cavalari (1999) 

aponta que a mulher possuía um papel importante no processo de preparação para a revolução 

do espírito, principalmente nos setores educativos. Sob a ótica integralista, a mulher era vista 

de grande serventia para a tarefa da educação da consciência nacional, isso, devido sua 

natureza, ou seja, da vocação maternal, educativa, própria da mulher. 

O aproveitamento das forças femininas também era destinado para a formação de uma 

massa eleitoral integralista. Principalmente após a transformação da associação em partido 

político. A autora referenciada aponta que, a partir de 1936, intensificam-se as campanhas 

para alfabetização no interior da AIB, principalmente voltadas para adultos: 

Em raros momentos usou-se tanta sinceridade. Através da alfabetização rápida 

buscava-se ensinar os brasileiros a ler e a escrever, não para elevar o seu nível 

cultural ou promover a sua realização plena enquanto homem integral, conforme 

era preconizado, mas para que ele pudesse obter seu título de eleitor. O objetivo era 

qualifica-lo para a campanha eleitoral para a sucessão presidencial e a renovação 

do integralismo federal (CAVALARI, 1999, p. 65, grifo da autora). 

 

Entende-se que esse movimento se utilizou de vários instrumentos, inclusive a 

educação, para alcançar adeptos e seguidores a essa concepção. Coelho (2005, p. 91) afirma 

que o integralismo ―Ao angariar a simpatia das pessoas mais humildes pelo movimento que, 

de certa forma, prestava a assistência que lhes era negada pelo Estado, os integralistas somam 

pontos para o alcance de sua meta – arregimentar adeptos por todas as localidades e, dessa 

forma, difundir sua missão, sua bandeira: Deus, Pátria e Família‖.  

O plano desse movimento era instituir um governo integralista que conduziria a 

redenção de um povo ―sem cultura‖. A alfabetização aligeirada dos brasileiros, realizada 

pelos integralistas, foi uma estratégia de conquista ao alcance do eleitorado necessário para se 

chegar à presidência. Não se pretendia realmente elevar e desenvolver a realização do homem 

integral, o objetivo principal era a qualificação para a campanha eleitoral. 

Cavalari (1999) descreve que, em 1936, o Chefe Nacional considerou a alfabetização 

dos brasileiros, assunto de relevante importância, determinando aos subordinados das 

províncias, municípios e distritos que ―procedam com urgência a fundação de escolas de 

alfabetização nos seus setores de maneira que, dentro de pouco, não existiria mais no país um 

Núcleo Integralista que não exista uma escola para ensinar a ler aos brasileiros‖ 

(CAVALARI, 1999, p. 63). É nesse mesmo ano que é realizada a criação da Secretaria 

Nacional de Arregimentação Feminina e Plinianos, responsável pela educação no movimento. 
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Coelho (2005) assevera que foram criados mais de três mil núcleos municipais pela 

AIB, sendo que em cada um desses núcleos funcionavam escolas de alfabetização, 

bibliotecas, ambulatório médico e toda uma assistência em saúde, além de práticas esportivas. 

A autora ainda aponta que eram realizadas conferências educacionais nos núcleos municipais 

que considera hipoteticamente como sendo uma forma de conduzir a visão educativa de seus 

adeptos a uma forma integralista de conceber a educação.  

De acordo com análises de Coelho (2005, p. 92), o movimento integralista via na 

prática educacional a capacidade de reproduzir seu ideário, sendo assim, pregava uma 

educação que comportasse aspectos que visavam ao homem por inteiro, ou seja, não ficando 

limitado aos aspectos intelectuais. Esse movimento levava em conta a prática esportiva, moral 

e cívica e ainda atividades profissionais. Tendo esse entendimento, enquanto educação, os 

núcleos municipais congregavam diversas atividades socioeducativas, com a finalidade de 

reproduzir seu ideário, consolidando assim, a sua concepção de educação integral. A autora 

supracitada ainda ressalta que a concepção de educação integral aos moldes integralista não 

dependia da construção de espaço próprio para a consolidação do ensino. Ao contrário ela se 

organizava em vários espaços educativos, sendo eles formais ou não formais. 

Cavalari (1999) aponta que, dentre os órgãos que contribuíam para a doutrina do 

saber, encontrava a Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina de Plinianos – SNAFP, 

que tinha por finalidade, orientar, dirigir, controlar e arregimentar todo o trabalho da mulher e 

da juventude integralista. Esse órgão pretendia: 

Criar uma consciência feminina no Brasil, de acordo com princípios da doutrina 

integralista, e uma atividade feminina ordenada, em todos os campos que lhes são 

próprios, despertando e habilitando assim a mulher brasileira para o cumprimento de 

sua missão na família e na pátria (CAVALARI, 1999, p. 65).  

 

A SNAFP era composta por departamentos chamados Femininos e Plinianos, sendo 

que cada qual se subdividiam em departamentos, nacional, provincial, municipal e distrital, 

cabendo cada um a sua chefia. O departamento feminino como já fora disposto tinha a 

finalidade ―[...] arregimentar, orientar e controlar as atividades femininas no movimento [...]‖ 

(CAVALARI, 1999, p. 66). Já o departamento dos Pliniano, era ―reunir, disciplinar, e educar 

através da escola ativa, todos os brasileiros, de ambos os sexos, até os seus 15 anos de idade, 

de modo a realizar o seu aperfeiçoamento moral, cívico, intelectual e físico‖ (CAVALARI, 

1999, p. 66). 

A subdivisão do Departamento Nacional Feminino era realizada em cinco seções: 

Expediente, Cultura Física, Educação, Estudos e Ação Social. No departamento de expediente 
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eram realizadas novas subdivisões a de pessoal, estatística, correspondência e arquivo a ele 

cabia manter e dirigir todo o departamento. O departamento de Cultura Física era responsável 

pela prática de esportes apropriada ao sexo feminino. O departamento de educação era dentre 

os mais importantes da Secretaria. Ele era responsável em orientar as atividades femininas nos 

setores de alfabetização, enfermagem, puericultura, datilografia, culinária, corte de costura, 

boas maneiras e contabilidade caseira e economia doméstica.   

O departamento de estudos ocupava-se em orientar a cultura e aprimoramento do 

espírito da mulher, realizava cursos e conferências, esses tinham a finalidade em promover e 

orientar cursos especializados em Sociologia, Filosofia e Pedagogia, além de promover 

sistematicamente conferências sobre Economia Social, Geografia Humana, Literatura, Arte e 

Formação Moral e Cívica. A Ação Social realizava a distribuição semanal de leite e gêneros 

alimentícios para os menos favorecidos, além de campanhas festivas do natal dos pobres em 

que se aplicavam as atividades dos integralistas doutrinando. 

A centralização e hierarquia desse movimento também podiam ser observadas no 

departamento pliniano que se dividida em direção e grupos. A direção era escalonada em 

Direção Suprema, Direções Superiores e direções; sendo que a Direção Suprema era cabida 

ao Chefe Nacional (CAVALARI, 1999). 

O departamento de instrução pliniano era organizado por um gabinete, com um 

dirigente chefe, um assistente, um ajudante de ordens, uma biblioteca e seis divisões, quais 

sejam, Expediente, de Estudo, de Educação, de Escolas de Férias, de Divertimentos, e 

Escotismo. A seção de Expediente era igualmente a do setor feminino; a divisão de Estudos se 

subdividia em jardim de infância, alfabetização, escolas profissionais e cultura geral. Essa 

seção abrangia educação integralista, educação esportiva, educação moral e cívica, educação 

sanitária e boas maneiras. O departamento Escolas Férias abrangia escola de campo, de 

montanha e beira mar; o departamento de Divertimento compreendia parques infantis, play 

ground, cinema teatros, circos, feiras de exposições, excursões, visitas a estabelecimentos, 

fabricas, museus, jogos esportivos, recreativos e educativos. O departamento do Escotismo 

compreendia a uma seção técnica e serviços; o técnico abrangia a serviços de organizações, 

operações e instruções, o serviço compreendia a interdependência, saúde e disciplina e justiça 

(CAVALARI, 1999, p. 71). 

Os grupos plinianos eram formados por quatro categorias compostas por crianças e 

adolescentes de quatro a quinze anos, sendo de ambos os sexos. A categoria infantil abrangia 

crianças de quatro a seis anos; os curupiras eram crianças de sete a nove anos; os 
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vanguardeiros abrangiam de dez a doze anos; e os pioneiros de treze a quinze anos 

(CAVALARI, 1999, p. 71). 

Cavalari (1999) ainda aponta que as escolas integralistas funcionavam na própria sede 

da associação e se resumiam em uma sala de aula. Entretanto, havia casos em que a 

funcionavam fora do núcleo em sede própria, ou em locais juntos as escolas regulares. A 

escola de alfabetização era destinada a ambos os sexos, com atendimento matutino, vespertino 

e noturno, porém esse último era destinado à alfabetização de adultos. 

As escolas integralistas eram destinadas em prioridade aos pobres ou menos 

favorecidos. A educação era gratuita e oferecida a operários, sendo adeptos ou não ao 

integralismo. 

Além da escola de alfabetização Cavalari (1999) descreve que existia a escola 

educação profissional. Elas eram destinadas a senhoras e senhoritas e funcionavam em alguns 

núcleos, eram escola de corte de costura, enfermagem, datilografia, taquigrafia e outras. 

Cavalari (1999) argumenta que o papel da mulher, apesar de tão importante e 

fundamental para o desenvolvimento e ampliação dessa associação, ocupava um lugar 

secundário, pois eram chamadas a doutrinar somente mulheres, crianças e jovens, já a 

doutrinação dos adultos eram de cargo masculinos. 

Outro sistema muito utilizado pela associação integralista era a imprensa, ou seja, 

livros, jornais e revistas, através desse meio de comunicação é que se chegava à doutrinação 

integralista e mantinha viva a ideologia integralista em seus adeptos. Por meio dos jornais se 

possibilitavam ainda estratégias de controle que eram realizados por meio de orientações 

contínuas e ininterruptas, exercidas pela Secretaria Nacional de Imprensa. Havia ainda uma 

padronização do movimento no que concerne às ideias veiculadas em livros e jornais, que 

sempre se repetiam as mesmas ideias, reproduzindo os mesmos elementos doutrinários, como 

por exemplo, a representação que os integralistas tinham de si e dos outros, que o integralismo 

era a única possibilidade de salvação nacional, a ideia de redenção pelo sofrimento, e que a 

associação não devia ser vista como um partido, mas como uma nova humanidade, a apologia 

ao novo, além de outros (CAVALARI, 1999). 

Além do material impresso como um meio de educar as massas, em sua doutrinação a 

AIB também se utilizou do rádio, dos ritos e símbolos. Este último é visto como uma 

estratégia eficaz de vários líderes para aspirar e inspirar as emoções da multidão, torna-se um 

truque para produzir solidariedade e ao mesmo tempo explorar a excitação das massas. Tanto 

os ritos quanto símbolos são formas de arregimentar adeptos e unificá-los. Quanto à 
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padronização e uniformização do movimento ocorriam por meio de protocolos e rituais. 

Desde o nascimento, o integralista era controlado por meio dessa legislação especial, nelas 

constavam regras para condutas, juramentos solenes, festas integralistas, batizados, 

casamentos e de falecimento (CAVALARI, 1999). 

O integralismo foi uma corrente de pensamento político que surgiu na Europa no 

século XX, fundamentado na moral, no nacionalismo, na defesa de um sistema de hierárquico 

social e de um Estado forte, que passava uma ideia de ser capaz atenuar as tensões sociais e 

instaurar a paz e a ordem necessária. As ideologias difundidas por essa corrente iniciam a 

partir da década de 1920, em contraposição ao pensamento liberal clássico e ao movimento 

comunista. É criado a partir dos valores e interesse da pequena burguesia que difundia a 

tradição ruralista, nacionalista e patriótica. Esses valores possuem traços similares ao 

fascismo de Mussolini e outras doutrinas similares que foram difundidas na Europa, no 

entanto com peculiaridades próprias de um movimento fascista brasileiro. 

Nesse sentido, compreende-se que o integralismo apresenta seus princípios alicerçados 

no conservadorismo, com ênfase na espiritualidade, no nacionalismo e na disciplina, sem 

esquecer-se de que a obediência na doutrina e ao chefe nacional era uma exigência que se 

realizava em meio a um juramento por parte do integralista em um ritual de ingresso na 

instituição (CAVALARI, 1999). 

A formação de educação integralista apregoada por essa corrente aponta a formação 

total do homem como sendo o conjunto do desenvolvimento do homem físico, do homem 

intelectual, do homem cívico e espiritual (CAVALARI, 199, p. 46-47). 

 

2.3 Origem da concepção pragmática 

 

De acordo com Soares (2007), o pragmatismo nasceu nos Estados Unidos da América 

– EUA, entre os anos de 1895 a 1900. Esse movimento se constituiu lentamente e foi 

ganhando força, influenciando personalidades da Itália, França e Inglaterra. Conforme análise 

desse autor, pautado em Durkheim, considera-se como pai do pragmatismo William James, 

um professor da universidade de Harvard, que aplica a palavra pragmatismo a um conjunto de 

ideias que foram publicadas em um livro intitulado Pragmatismo em 1907, nos EUA. 

No entanto, é com a Escola Elementar da Universidade de Chicago, criada por Dewey 

em 1896, que se inicia essa concepção. A atuação teórica e prática dessa escola foi essencial 

para ser reconhecida mundialmente no campo pedagógico e filosófico da área educacional. 
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Seu trabalho, nessa instituição, abalou os pilares do ensino tradicional pela forma democrática 

que se estabelecia na relação entre o professor e aluno. Soares (2007) descreve que a filosofia 

pragmática se relaciona mais diretamente a John Dewey pelo fato de ter sido ele o herdeiro 

das ideias de James e Peirce
4
. A reescrita e a atualização dessas ideias diante da realidade 

marcada pelas guerras fizera com que Dewey tomasse posições em relação a temas políticos, 

como por exemplo, a democracia. Dewey pode deixar o legado de sua filosofia com temas 

extremamente atuais. 

Após a aposentadoria, Dewey continuou ativo em relação à publicação de livros e 

artigos, que eram divulgados em revistas e jornais demonstrando sua posição política. Dewey 

foi considerado filósofo da democracia por parte de muitos autores pragmáticos. 

As ideias filosóficas pragmáticas centram-se no empirismo como sendo o elemento 

central para a inteligência humana. Sendo assim, ―A ênfase na experimentação, a expectativa 

de controle da ação dirigida aos limites dos fins específicos, demarcam o referencial do 

pragmático‖ (SOARES, 2007, p. 36). 

Para Soares (2007), a filosofia de John Dewey era interessada diretamente na defesa 

da democracia e do liberalismo, marcando fortemente a história da educação e inspirando 

reformas educacionais em todo o mundo. Embasado em Shook (2002), o autor supracitado 

afirma que para Dewey a educação é a máquina fundamental da democracia. Para Dewey, a 

educação é a atividade modeladora e formadora, ou seja, molda os sujeitos de acordo com a 

forma desejada de atividade social. Sendo assim, ela só tem sentido à medida que se defina 

que tipo de sociedade se que deseje. 

Dewey acreditava que a democracia era o único modo de acabar com as divisões ou 

separações existentes no mundo, ou seja, acreditava que o aperfeiçoamento da democracia 

poderia acabar com a forma dualista existente no mundo. Nesse sentido, incentivava a 

expansão da economia dos EUA para além das fronteiras, explorando mercados de países 

fartos em matéria-prima que não possuíam tecnologia para fazê-la. É válido lembrar que os 

Estados Unidos intervieram diretamente em vários países do terceiro mundo, inclusive 

apoiando várias ditaduras, até mesmo no Brasil. 

De acordo com Soares (2007), o liberalismo entendido por Dewey é aquele que vê no 

Estado e nas legislações a forma de garantir o bem-estar da maioria da população. Sendo 

assim, considerava que o processo de mudança para intervir na realidade, seria um processo 

                                                           
4
 Charles Sanders Peirce (1839-1914) e William James (1842-1910) são considerados os fundadores do 

pragmatismo norte-americano. Esses dois filósofos mais John Dewey criaram o pragmatismo como escolas 

filosóficas e disseminaram a corrente, uma das mais reacionária na contemporaneidade, que serve aos interesses 

econômicos do imperialismo (SOUZA, 2010, p. 221). 
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gradual e por meio da ação organizacional inteligente, não por meio da violência radical. A 

ciência e a tecnologia seriam a verdadeira causa da revolução, o pensamento a favor da luta de 

classe era considerado falho, precipitado e baseado em dogmas, já funcionara no passado, mas 

atualmente não se sustenta, porque ocorreram grandes mudanças sociais sem o uso da 

violência. Nesse sentido, considera o uso dos símbolos como forma mais inteligente de 

garantir os interesses e solucionar contradições, proporcionando uma solução se não a todos, 

pelo menos da maioria. 

Soares (2007) discorre que a filosofia de Dewey anda lado a lado com a filosofia 

educacional. A escola defendida por esse filósofo tem um sentido democrático com métodos 

participativos e criativos. Defende ainda a integração dos excluídos ao ambiente escolar, pois 

considera ser esse lugar o melhor meio para se recuperar as necessidades desses sujeitos.  

Para Dewey, a educação ―é vida‖ e se impõe como necessidade de reprodução de 

própria vida humana. Nesse sentido, educação e experiência se entrelaçam no 

processo de formação humana. Segundo o filósofo pragmático a vida e a experiência 

dos antepassados precisam ser comunicadas as gerações mais novas através da 

educação [...] (SOARES, 2007, p. 63). 

 

Nesse sentido, é que se defendia a educação escolar como sendo a principal 

responsável para a ampliação e aperfeiçoamento da experiência, fator essencial para o 

desenvolvimento humano, pois entende que educar é transformar. Sendo assim, Dewey critica 

o ensino tradicional com prioridade à teorização, pois considera ser distante da realidade. Para 

ele a educação deve estar ligada à sociedade e as atividades humanas, ou seja, tem uma 

função formadora de elevar os indivíduos de acordo as necessidades da atividade social 

(SOARES, 2007, p. 63). 

Entretanto, ao realizar tal defesa, o pragmatismo de Dewey desvaloriza a ciência, 

enfatizando as questões práticas. Nesse viés, a cientificidade só tem valor se produzir valor de 

troca. É uma proposta que visa preparar o aluno para suprir as exigências do mercado de 

trabalho capitalista que buscam trabalhadores participativos, flexíveis e polivalentes, com 

competência para resolver problemas que envolvam as multifuncionalidades no processo de 

produção, acentuando o trabalho precário (SOUZA, 2010, p. 224). 

Essa corrente se dissemina e predomina sobre outras correntes em todo o mundo, por 

favorecer os interesses econômicos do imperialismo. Essa doutrina é difundida ou até mesmo 

imposta, mediante políticas educacionais que foram pensadas para os países semicoloniais 

como uma forma de conter e desarticular os movimentos populares que estavam ocorrendo 

em diversos lugares.  
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No Brasil, não foi diferente, as ideias pragmáticas avançam a partir do final de 1920. 

A criação da Associação Brasileira de Educação - (ABE) em 16 de outubro de 1924, foi de 

grande importância no direcionamento das mudanças que ocorreram no sistema educacional 

do país. Com a origem dessa entidade pode-se ter um espaço na sociedade civil para debates, 

envolvendo diferentes sujeitos da sociedade, sobre as questões relacionadas às políticas 

educacionais realizadas pelo Estado. O ponto culminante da atuação da ABE foi do Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova, que serviu para a disseminação dos princípios do 

escolanovismo. O escolanovismo tornou-se, nesse período, como um ideário o entre os que 

defendiam o rompimento da velha sociedade agrária e a velha escola tradicional, visto que o 

primeiro se fundava em princípios mais conservadores do liberalismo e o último se baseava 

em métodos autoritários do modelo agrário paternalista. Já a Escola Nova se desenvolvia 

sobre princípios da modernidade industrial. Um modelo desenvolvimentista que instituía o 

progresso e a modernidade mediante a industrialização como sendo a saída para alcançar o 

status de país desenvolvido e a forma de superação da pobreza (SOUZA, 2010).  

É nesse contexto que a citação a seguir demonstra os fundamentos da Escola Nova, 

fundamentos esses que enfatizam não na importância do aprender, mas na importância de 

aprender a aprender:  

Compreende-se então, que essa maneira de entender a educação, por referência à 

pedagogia tradicional, tenha deslocado o eixo da questão pedagógica do intelecto 

para o sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos 

para os métodos ou processos pedagógicos; do professor para o aluno, do esforço 

para o interesse, da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não 

diretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração 

filosófica centrada na ciência para uma pedagogia de inspiração experimental 

baseada principalmente nas contribuições da biologia e da psicologia. Em suma 

trata-se de uma teoria pedagógica que considera que o importante não é aprender, 

mas aprender a aprender (SAVIANI, 1999, p. 20). 

 

A renovação defendida pelo escolanovismo compunha em propor uma pedagogia 

laica, centrada no aluno, capaz de unir a teoria e a prática, principalmente no âmbito do 

trabalho produtivo. A metodologia baseava-se na participação do aluno, por meio de grupo, 

com o cuidado em respeitar as individualidades, as diferenças, sempre estimulando a 

criatividade e a experimentação. Quanto ao conteúdo, este deve estar articulado no 

desenvolvimento de projetos que procuram obter soluções de problemas que se apresentam no 

cotidiano do aluno, maneira essa de se exercitar a prática (SOUZA, 2010). 

A Escola Nova apregoa que acima de tudo deve-se considerar a prática, ou seja, deve-

se enfatizar na formação de hábitos de pensar, hábitos de fazer, de trabalhar, de participar na 

sociedade democrática enquanto cidadão de modo que esse venha a servir as novas formas de 
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exploração exigidas nesse novo cenário do capitalismo, que forme um trabalhador que esteja 

com hábitos de ―aprender a aprender‖ (SOUZA, 2010, p. 223). Essa desvalorização dos 

conteúdos e a ênfase nas questões práticas não são por acaso, o pano de fundo de tudo isso é a 

desarticulação e desmobilização dos movimentos sociais que já se mencionou anteriormente.  

É nesse sentido que Saviani (1999) enfatiza a necessidade da priorização dos 

conteúdos, pois esses são fundamentais, já que o domínio da cultura constitui instrumento 

indispensável para a participação política das massas, uma vez que, dominando os conteúdos 

culturais poderá fazer valer os seus interesses, e não ficar reféns daqueles que servem 

exatamente desses conteúdos culturais para impor sua condição de dominante.  

A corrente do ―aprender a aprender‖ desenvolvido por Dewey foi bem disseminada, 

conforme intenções imperialistas, e influenciou vários autores. No Brasil, pode ser citado, 

enquanto defensor dessa corrente, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando Azevedo, e 

outros mais. Essa tendência tem seu marco inaugural no Brasil em 1932, com o lançamento 

do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, documento considerado uma verdadeira 

―colcha de retalhos‖. Envolvendo diversas perspectivas teóricas, inclusive a inspiração na 

obra de John Dewey que criticava a escola tradicional, e propunha novas formas de 

metodologias no âmbito educacional com base no estudo do meio. ―O documento, que 

reivindicava mais atenção do Estado para com as políticas educacionais defendia educação 

para todos, pública, obrigatória e laica, que eram as aspirações do liberalismo burguês‖ 

(SOUZA, 2010, p. 137). Essas discussões demonstram como foram lançadas as bases 

ideológicas pelos norte-americanos para sufocar a pedagogia socialista e pedagogia Libertária 

(anarquista), que era de forte influência entre os operários. 

Com a crise do Estado Capitalista, a partir de 1970, que se acentuava gradativamente 

se evidenciava cada vez mais o descontentamento da classe trabalhadora e instala-se uma 

disputa entre dois campos ideológicos: capitalismo e socialismo. Uma forma de conter e 

acalmar os ânimos dos descontentes e barrar os avanços socialistas, foi a implantação do 

Estado de bem-estar social, caracterizado pela intervenção na economia, ação econômica que 

garantiu muitos direitos sociais em muitos países capitalistas. 

Em oposição a essa teoria do bem-estar social, dissemina-se um novo modelo de 

restauração capitalista conhecida como o neoliberalismo que, como afirma Souza (2010, p. 

148), ―[...] nada mais é do que a materialização da agonia do imperialismo em sua fase 

superior em decorrência de seu processo de decomposição‖. É em meio a esse contexto que se 
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requenta a teoria pragmática que novamente vem à tona enquanto teoria denominada de pós-

moderna. 

De acordo Soares (2007), o ressurgimento do pragmatismo e sua passagem para o 

neopragmatismo ocorre de forma lenta. Essa teoria ressurge e tem seu marco em 1979, com o 

livro ―A filosofia e o espelho da natureza‖ de Richard Rorty (1931-2007), considerado como 

pai do neopragmatismo. Esse filósofo reeditou as ideias pragmáticas, entretanto com traços 

próprios da interpretação rortyana. Soares (2007) dispõe que se Dewey valorizava a 

linguagem como fator essencial para a construção do conhecimento, Rorty a entende como 

meio de construção de consensos, se Dewey entende a atividade científica como meio a 

alcançar o conhecimento, Rorty considera a ciência mais como uma atividade humana e não 

um plano a encontrar a realidade. Se Dewey pesava que o conhecimento se constrói com a 

superação do dualismo entre sujeito e objeto, Rorty declara que o mundo não fala, são as 

pessoas que falam. 

O neopragmatismo de Rorty desconsidera a busca da verdade, ―[...] o que interessa a 

Rorty não é a busca da verdade, mas a resolução de problemas práticos, em substituição aos, 

para ele, intermináveis problemas teórico-filosóficos presentes na academia‖ (SOARES, 

2007, p. 75). Para esse autor, o progresso da filosofia se dá não pela busca da verdade ou rigor 

filosófico, mas pela criatividade. De acordo as análises de Soares (2007), a finalidade de 

Rorty é deflacionar a verdade retirando dela qualquer compromisso com a essência e 

redirecionando-a a resultados práticos e imediatos. 

O neopragmatismo de Rorty (1931-2007) apregoa que não existe uma verdade a ser 

buscada, tudo é relativo, sendo assim, a intensão é dar ênfase em vocábulos culturais e 

impugnar qualquer forma de compreensão de sociedade humana enquanto totalidade. Para 

Masson (2009, p. 104/105), vive-se na recusa do real, em vez do real substitui-se pela 

simulação por meio da combinação dos códigos. Essa recusa dispõe a autora, contribui para o 

ocultamento de questões essenciais da realidade e inviabiliza a ação transformadora dos 

sujeitos. Dessa forma, tudo seria relativo na sociedade capitalista e a ênfase na prática em 

relação à teoria seria uma forma de não transparecer a reais intensões de persuasão implícitas 

nessas ideias. 

Esses princípios vão de acordo com a discussão realizada por Lombardi (2012), em 

que enfatiza que se dissemina uma onda da pós-modernidade ―[...] discurso novidadeiro foi se 

fortalecendo e, com ele, o espaço educacional [...] foi sendo tomado pela ênfase no particular, 

no cotidiano, no efêmero, no imaginário, na cultura, na memória‖ (LOMBARDI, 2012, p. 20). 
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Com isso, demonstra o autor, embasado em Sanfelice, que o traço fundamental das condições 

pós-moderna foi a perda da credibilidade das metanarrativas, uma vez que a ciência se atrelou 

ao capital e ao Estado, e a verdade se reduziu ao desempenho e eficiência. 

A pós-modernidade passa a ser uma expressão ideológica da base material capitalista, 

com profunda cumplicidade com a lógica do mercado e politicamente com a direita. É um 

ecletismo, uma mistura de várias tendências e estilos sob o mesmo nome. Não tem uma 

unidade, é aberto, plural e muda de aspectos. Sendo que a todo momento procura a extirpar 

qualquer alusão a uma superação dessa sociedade, induzindo ao conformismo do sistema em 

funcionamento (LOMBARDI, 2012). 

Como demonstra Lombardi (2012), apesar dos esforços em desacreditar nas teorias do 

pensamento moderno, principalmente o marxismo, como sendo uma teoria ultrapassada não 

se encaixando no momento atual, Marx mantém sua atualidade histórica. A grave crise 

estrutural chamada de crasch em 2008 nos EUA, que se estendeu para outros países recoloca 

a necessidade se voltar a ler o pensamento alemão para a compreensão do desenvolvimento 

do capitalismo. 

Sendo assim, Marx continua a ser a base essencial para a análise do contexto em que 

se vive e principalmente no meio educacional, onde estão sendo travadas as lutas ideológicas. 

Por isso é necessário continuar na defesa de uma perspectiva histórica que não se abdica em 

entender o mundo como venha a ser, até nos dias atuais, e muito menos em plantear uma 

alternativa revolucionária de um futuro melhor (LOMBARDI, 2012). 

Como descreve Soares (2007), a perspectiva do pragmatismo vai ao encontro das 

explicações dos economistas do sistema capitalista, pois atribuem a várias questões 

econômicas como sendo resultado de questões cotidianas e não atribuindo como resultados da 

questão estrutural do próprio sistema. Sendo assim, há disposição de soluções paliativas que 

não resolvem o problema por não se observar suas raízes. 

Vistas as argumentações, percebe-se que Rorty abandona a confiança na verdade, alvo 

da busca pela filosofia e passa a considerar uma verdade a partir da capacidade persuasiva e 

do consenso de determinado grupo. ―A recusa da verdade, mesmo que provisória, destitui a 

concepção de que é possível conhecer a realidade objetiva‖ (MASSON, 2009, p. 126), isso 

leva a uma análise distorcida da realidade. 

Nesse sentido, a ciência é dissolvida na literatura e a ciência econômica é posta a 

serviço da pragmática retórica reformista. Num quadro em que a ciência é 

equiparada a qualquer outro tipo de conhecimento e no qual a economia 

neopragmática, apoiada em fins essencialmente produtivistas, goza do mesmo nível 

de reconhecimento, a práxis humana é banalizada e posta a serviço exclusivo da 

reprodução dos interesses imediatos do capital (SOARES, 2007, p. 79/80). 
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Como dispõe a citação, a visão neopragmática de Rorty aderiu traços próprios de sua 

interpretação quanto ao pragmatismo e possibilitou a um esvaziamento do saber, tornando 

assim a ciência como qualquer outro tipo de conhecimento e enaltecendo o saber prático 

como mais relevante. Essa questão é muito proeminente, pois reflete diretamente na educação, 

uma vez que, considerando as soluções práticas como mais relevante em detrimento ao rigor 

científico o ensino se torna superficial, e a adesão em solucionar as questões práticas do 

cotidiano não os possibilita ao acesso ao saber científico necessário à formação de um 

conhecimento crítico e não alienado. 

Concordando nesse mesmo sentido, Masson (2009) atribui à pedagogia do aprender a 

aprender como bem coerente ao discurso da agenda pós-moderna, em que ―se deu por seu 

tratamento filosófico superficial sem conteúdo estético significativo, bem como por uma 

percepção no campo estético sem um horizonte teórico coerente‖ (MASSON, 2009, p. 100). 

Como dispõe a autora, a pedagogia do aprender a aprender não se importa com o 

conhecimento e os conteúdos, visto que a constante evolução das informações da sociedade os 

tornam obsoletos, senso assim o que importa é o método. 

De acordo com Duarte (2001, p. 24), ―As pedagogias centradas no lema ―aprender a 

aprender‖
5
 são antes de mais nada pedagogias que retiram da escola a tarefa de transmissão do 

conhecimento objetivo, a tarefa de possibilitar aos educandos o acesso à verdade‖. Ou seja, se 

no período de luta para se constituir no poder a burguesia se achava enquanto guardiã e 

defensora da verdade, após a sua consolidação no poder ela deixa de agir de tal forma, e passa 

a lutar contra as forças favoráveis ao progresso do processo para o desenvolvimento humano. 

Nesse sentido, o autor aponta que a burguesia passa a ter dificuldade com a escola, 

pois a verdade é sempre revolucionária. Perceba que a verdade era de interesse da burguesia 

enquanto se portava como classe revolucionária, no entanto quando se consolida no poder a 

verdade deixa de ser de seu empenho, visto que incomoda e choca com seus interesses. 

Percebendo que a verdade agora vai ao contrário dos interesses para a permanência e 

perpetuação no poder da classe hegemônica, essa, logo trata de disseminar uma teoria que vai 

de encontro ao interesse e permanência dessa classe.  

                                                           
5
Não foi obra do acaso o fato de que o construtivismo e a pedagogia do professor reflexivo tenham sido 

infundidos no Brasil, quase que simultaneamente. Esses ideários fazem parte de um universo pedagógico ao qual 

venho chamando de ―As Pedagogias do aprender a aprender‖. Neste sentido, do ponto de vista pedagógico, os 

estudos na linha do professor reflexivo surgiram na América do Norte e na Europa quase que como uma 

ramificação natural do tronco comum constituído pelo ideário escolanovista. [...] A disseminação, no Brasil, dos 

estudos na linha da ‗epistemologia da prática‘ e do ‗professor reflexivo‘ na década de 1990, foi impulsionada 

pela forte influência da epistemologia pós-moderna e do pragmatismo neoliberal, com as quais a epistemologia 

da prática guarda inequívocas relações (DUARTE, 2003, p. 6). 
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[...] o lema ―aprender a aprender‖ passa a ser revigorado nos meios educacionais, 

pois preconiza que à escola não caberia a tarefa de transmitir o saber objetivo, mas 

sim a de preparar os indivíduos para aprenderem aquilo que deles for exigido pelo 

processo de sua adaptação às alienadas e alienantes relações sociais que presidem o 

capitalismo contemporâneo (DUARTE, 2001, p. 29).  

 

É nesse viés que o autor aponta que o lema ―Aprender a Aprender‖ torna-se enquanto 

instrumento ideológico da classe dominante para o esvaziamento do saber que se destina a 

maioria da população, enquanto por outro lado há um aprimoramento no que diz respeito a 

educação das classes dominantes. 

 

2.3.1 O desenvolvimento do Pragmatismo no Brasil 

 

De acordo com Duarte (2001, p. 51), há um grande apelo correspondente aos 

movimentos internacionais à retomada das concepções liberais que correspondem ao lema 

―aprender a aprender‖. Este lema entendido como emblema dos ideais escolanovistas 

manteve-se presente e forte independente de menções explícitas da concepção Escola Nova 

ou de seus autores de referência. 

No entender de Duarte (2001), uma das formas que mais possibilitou a difusão desse 

lema nos últimos dez anos, deu-se em relação à maciça difusão da epistemologia e da 

psicologia de Jean Piaget disposta como referencial para a educação, por meio do movimento 

construtivista que se tornara como modismo a partir da década de 1980 no Brasil. 

É importante ressaltar que, como havia disposto por Soares (2007, p. 119), embasado 

em Duarte, o pensamento pedagógico fundado no ―aprender a aprender‖, que fora fundado 

por Dewey se ramificam e se desdobram em outros movimentos: o Construtivismo, a Escola 

Nova, a pedagogia das Competências e a pedagogia do professor reflexivo. 

No entendimento de Duarte (2001), o construtivismo faz parte da contextualização 

mundial e ganha força no período do aguçamento do processo de mundialização do capital e 

da difusão do modelo econômico, político, e ideológico neoliberal, realizado na América 

Latina. ―É nesse quadro de luta intensa do capitalismo por sua perpetuação, que o lema 

‗aprender a aprender‘ é apresentado como a palavra de ordem que caracterizaria uma 

educação democrática‖ (DUARTE, 2001, p. 52). Na visão do autor, torna-se um canto de 

sereia que seduz grande parte de intelectuais que está ligada à educação. 

O autor referido discorre que o ideário escolanovista e construtivismo, adeptos do 

lema ―aprender a aprender‖, princípios formados por alguns posicionamentos valorativos. O 

primeiro, diz respeito a que o aluno aprendendo por si mesmo, sem a necessidade de 
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transmissão por outros indivíduos, essa forma de aprendizagem é tida como mais desejável e 

possibilita uma maior autonomia. O segundo diz respeito que é mais importante que o aluno 

desenvolva o método de aquisição, elaboração, descoberta, construção de conhecimentos, do 

que aprender informações descobertas e ordenadas por outras pessoas, ou seja, é mais 

importante criar método científicos do que adquirir ciência já existente. A esse despeito 

Duarte (2001, p. 60) afirma: 

[...] no lema ―aprender a aprender‖, que consiste em supervalorizar o método de 

conhecimento em detrimento do conhecimento como produto, articula-se também à 

idéia (sic) de que uma educação democrática não pode privilegiar uma determinada 

concepção ideológica, política etc. Uma educação democrática seria uma educação 

relativista. 

 

Essa visão aponta para uma defesa de educação pós-moderna em que a democracia é 

aceitar que não existe uma verdade e nem o interesse na busca da verdade, pois tudo se torna 

relativo, a depender da visão de cada posicionamento, ou seja, não cabe inculcar na criança 

um ideal de sociedade, ou de política, ou social, o que se deve oferecer a cada indivíduo seria 

o método, um instrumento psicológico fundado na reciprocidade e na cooperação. 

O terceiro valor apontado por Duarte (2001) do lema ―aprender a aprender‖, diz 

respeito à inserção da educação de maneira ativa na atividade da criança. E o quarto valor 

disseminado é repassar a ideia de que a educação deve preparar o indivíduo para 

acompanharem a sociedade em acelerado processo de mudança. Ou seja, a educação nova 

corresponde à dinâmica de sociedade, em que se está inserida, em que os conhecimentos se 

tornam cada vez mais provisórios e o sujeito deve estar em constante atualização, caso isso 

não ocorra, o conhecimento estará condenado a uma eterna defasagem. 

Essa concepção do ―aprender a aprender‖ tem por finalidade a aparecer aos indivíduos 

como uma arma de competição entre os trabalhadores na luta pela busca a um posto de 

trabalho e sua manutenção, uma vez que é voltada para a formação da capacitação adaptativa 

do sujeito. A ênfase dada por educadores e psicólogos em relação ao oferecimento de uma 

educação que possibilite um desenvolvimento criativo entre os educandos, não diz respeito à 

superação da realidade social ou busca da transformação da sociedade capitalista, o que se 

quer definir enquanto criatividade do educando é a capacidade de cada um em buscar novas 

formas de ação que permita a uma melhor adaptação aos ditames desse processo de produção 

e reprodução da sociedade capitalista. 

A concepção do lema ―aprender a aprender‖ postula todo um ideário de educação 

contemporânea necessário a essa sociedade. Essa disseminação em favor de uma concepção 

aos moldes contemporâneos tem levado muitos educadores a serem seduzidos e a caírem no 
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canto ideológico. Esse lema perpassa uma visão de equalização social e democratização 

educacional aos menos favorecidos, a qual será realizada por meio do acesso aos meios de 

comunicação oferecida aos educandos. Sendo assim, a escola deve transmitir menos 

conhecimento e oferecer instrumental cognitivo que permita acessar, selecionar, sintetizar as 

informações oferecidas pelos meios tecnológicos. 

Duarte (2001) descreve que o relatório da comissão internacional da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, conhecido como Relatório 

Jacques Delors, que elaborou diretrizes para a educação mundial para o século XXI, é 

publicado, no Brasil, em 1998, com o apoio do Ministério da Educação e assinado pelo 

ministro da educação brasileira Paulo Renato Souza (1995-2003). Para esse ministro, o 

relatório divulgado contribuiria para o processo em que o ministério da educação vem se 

empenhando, qual seja, o de repensar a educação brasileira. 

Conforme o autor supracitado, o relatório mencionado aponta para ditames do lema 

―aprender a aprender‖, concorda com a difusão de que não se deve transmitir conhecimentos, 

mas, define que ―a saída passa a ser a de atribuir à escola a tarefa de preparar os indivíduos 

para estarem sempre aptos a aprender aquilo que for necessário em determinado contexto e 

momento de sua vida. A saída é o ‗aprender a aprender‘‖ (DUARTE, 2001, p. 74). 

Essa aceitação aos ditames internacionais, que vão se afirmando em várias áreas e 

setores da estrutura governamental dos países, é como pré-requisito para a aceitação no 

mundo globalizado, por meio de variadas políticas dentre elas a política educacional. A 

preparação de uma concepção que desempenhe a formação dos indivíduos segundo as 

necessidades dessa sociedade é de suma importância. Visto que, como afirma Duarte (2001, p. 

71/72), a educação desempenha um papel fundamental no contexto de luta travada pelo 

capitalismo e sua perpetuação, qual seja, a de preparar o trabalhador mais adequado aos novos 

padrões de exploração, e o outro seria, o de que a educação ganha cada vez mais destaque 

plano ideológico: 

Para a reprodução do capital torna-se hoje necessária, como foi visto, uma educação 

que forme os trabalhadores segundo os novos padrões de exploração do trabalho. Ao 

mesmo tempo, há necessidade, no plano ideológico, de limitar as expectativas dos 

trabalhadores em termos de socialização do conhecimento pela escola, difundindo a 

idéia (sic) de que o mais importante a ser adquirido por meio da educação não é o 

conhecimento, mas sim a capacidade de constante adaptação às mudanças no 

sistema produtivo. Há que se difundir a idéia (sic) de que o desemprego e o 

constante adiamento da concretização da promessa de fazer o Brasil ingressar no 

Primeiro Mundo são consequências (sic) da má formação dos trabalhadores, da 

mentalidade anacrônica difundida por uma escola não adequada aos novos tempos, 

com seus conteúdos ultrapassados, seus recursos pedagógicos obsoletos, com 

professores sem iniciativa própria, sem criatividade e sem espírito de trabalho 

coletivo e ainda uma comunidade de pais que não arregaça as mangas para trabalhar 
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em permanente mutirão de recuperação e preservação das escolas do bairro 

(DUARTE, 2001, p. 71/72). 

 

Percebe-se que a concepção do ―aprender a aprender‖ não pretende oferecer uma 

equalização ou democratização da educação aos menos favorecidos, o que se nota nessa 

pedagogia são formas de disseminação de uma educação por meio de dosagem homeopática, 

voltada para o desprezo dos conhecimentos historicamente acumulados, necessários ao 

desenvolvimento humano. Além disso, também é uma tentativa de impedir que o trabalhador 

venha dominar conhecimentos em níveis mais elevados que dificulte sua exploração. A 

educação como plano ideológico é de suma importância, pois ao mesmo tempo que apregoa o 

desprezo ao conhecimento, também impede que os trabalhadores percebam a raiz da 

problemática, por meio da disseminação da manipulação e distorção da realidade, ou seja, 

impede que os trabalhadores possam obter uma análise crítica da realidade. 

Para Duarte (2001, p. 80), a educação enquadra-se na mundialização do capital e está 

sendo posta em sintonia com esse, sendo assim, há um esvaziamento do ser humano, à medida 

que sua finalidade é tornar os indivíduos dispostos a aprender qualquer coisa, desde que seja 

útil a adaptação incessante do mercado. 

A partir do que se foi exposto, percebe-se que a corrente liberal e o lema do ―aprender 

a aprender‖ torna-se bem difundido, uma vez que vai ao encontro das necessidades dessa 

sociedade e sua perpetuação. No que concerne a sua difusão em terras brasileiras, 

compreende-se que os ideais dessa concepção se instala no Brasil ainda nos primeiros 

decênios do século XX e tem uma permanência ativa até os dias atuais. A manifestação dessa 

tendência ocorreu por meio de reformas educacionais e teve seu auge na publicação do 

documento Pioneiros da Escola Nova em 1932, de acordo as análises de Pestana (2014, p. 

28). Reafirmando esse entendimento, Marsson argumenta que ―A influência de Dewey no 

campo educacional foi relevante, especialmente sobre a corrente liberal pragmatista do 

movimento renovador da educação brasileira nas décadas de 1920 e 1930, representado pelos 

Pioneiros da Educação Nova‖ (MASSON, 2009, p. 135). 

Nesse entendimento, o liberalismo rompeu com o modelo tradicional de formação 

humana e propuseram um movimento de variadas reformas para as instituições de ensino que 

fossem mais harmônicas com a sociedade brasileira, abarcando a várias esferas, econômica, 

política e social, tendo como princípio básico a liberdade individual. Dentre os autores 

liberais, no setor educacional, Pestana (2014) destaca Anísio Teixeira, adepto das ideias 

inovadoras do sociólogo americano John Dewey, como sendo um grande impulsionador em 
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defesa a educação integral em tempo integral nos anos de 1930, 1940, 1950. Sua atuação 

significativa se deu devido sua ação no campo político e educacional. 

 

2.3.2 Anísio Spínola Teixeira 

 

Conforme análise de Tenório e Schelbauer (2013), Anísio Spínola Teixeira (1900-

1971) nasceu em Caetité, Estado da Bahia, em 1900. O renomado teórico é de uma família 

abastada que continha grandes quantidades de terras, além de influência política e intelectual. 

Sua participação na educação se inicia em 1924, quando convidado pelo governador da Bahia 

para ser inspetor geral de ensino no Estado. O marco fundamental da carreira desse teórico 

aconteceu no contato com Dewey em 1928, que marcou sua orientação filosófica e tornou-se 

um divisor de águas no seu pensamento sobre educação. ―O relacionamento travado com John 

Dewey, na Universidade de Columbia, sendo seu aluno por um ano, foi responsável pela 

visão que Anísio Teixeira adota em relação à crença no ser humano e que se reflete em toda 

sua vida de educador‖ (TENÓRIO; SCHELBAUER, 2013, p. 2). 

Anísio Teixeira refletia e denunciava a falta da educação primária, que fora herdada do 

período imperial, apontando as muitas deficiências, falhas, assinalando que a educação era 

deslocada da realidade dos alunos e destinadas apenas a parcela da sociedade. A partir desses 

apontamentos, engaja-se na tarefa de reverter a situação da educação brasileira e por meio da 

inovação dessa, com a inserção dos ideais liberais, pretendia propiciar um patamar mais 

elevado de desenvolvimento para o Brasil. 

Anísio Teixeira acreditava que a educação poderia promover o crescimento dos seres 

humanos e, por conseguinte, da nação brasileira, ou seja, se bem preparado poderia ser agente 

de transformações e senhor de seu próprio destino. A partir desses pensamentos, considera e 

reivindica o aumento da escolaridade comum e obrigatória a ser disponibilizada a todos, e 

passou a ter como principal bandeira de luta a ampliação do nível de escolaridade obrigatória 

e o aumento de vagas existentes, conforme descrição de Tenório e Schelbauer (2013). 

No apreender desse teórico brasileiro, a formação dos indivíduos deveria ser voltada 

ao desenvolvimento total da criança. Sendo assim, no entender de Pestana (2014, p. 28), 

Anísio Teixeira, ao defender uma formação completa para o educando respeitando as suas 

individualidades, apresenta princípios de uma educação integral de uma formação humana, 

que prioriza a ampliação completa do educando e suas potencialidades, que deve ser realizada 
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por meio de um ensino obrigatório, gratuito e laico, ou seja, uma educação cívica, moral, 

intelectual e ativa. 

No entendimento da referida autora, Anísio Teixeira (1900-1971) concebia a escola a 

ideia de uma função social para o progresso do país, com base em aspectos político-

desenvolvimentista. Apesar de ser fortemente influenciado pelo ideário de John Dewey, 

Anísio Teixeira não se limitou a mera reprodução do pensamento do filósofo americano, mas 

por uma linha própria de pensamento, concretizou uma educação conforme seus ideais. ―Para 

ele, a educação integral era um meio de se chegar à formação completa da criança. Para isso, 

idealizava a escola de tempo integral - para o caminho dos avanços do progresso‖ 

(PESTANA, 2014, p. 29). Ou seja, entendia que, para que o país pudesse progredir 

socialmente e se modernizar, era necessária ruptura com antigos paradigmas. Félix (2012, p. 

47) a esse respeito discorre: 

Teixeira [...] observou a educação como elemento fundamental para a modernização 

da sociedade brasileira, capaz de retirar o país do seu atraso histórico cultural, vivido 

perante outras nações que se encontram mais evoluídas. 

 

A educação defendida por esse autor tinha por base a defesa liberal pragmática do 

escolanovismo e propunha: ―[...] a formação das crianças levando em consideração não só os 

aspectos cognitivos, mais uma formação mais abrangente e completa‖ (FÉLIX, 2012, p. 48). 

―Neste sentido, deveria romper com todo o modo tradicional, livresco e seletivo de se 

trabalhar e adotar uma prática educativa que considerasse os interesses, as aptidões, as 

habilidades e a realidade social de cada aluno‖ (TENÓRIO; SCHELBAUER, 2013, p. 4), ou 

seja, propunha e lutava por um sistema que considerasse os estudos desenvolvidos nas escolas 

de forma a relacioná-los com a vida cotidiana dos educandos. Para Anísio Teixeira, a antiga 

forma tradicional de ensino que os denominou de livresco e artificiais não possibilitava o 

desenvolvimento de iniciativa do aluno. 

Defendia um sistema que permitisse à criança estabelecer relações entre a 

programação desenvolvida na escola e as atividades do dia-a-dia dos alunos. 

Nomeou os métodos de ensino da época como ―artificiais e livrescos‖, cuja 

aplicação não desenvolvia a iniciativa do aluno nem permitia a sua participação 

ativa no processo ensino-aprendizagem (TENÓRIO; SCHELBAUER, 2013, p. 4). 
 

Teixeira propunha uma educação em que a escola devesse propiciar um ambiente 

bonito, moderno, acolhedor, com um trabalho pedagógico que encantasse os alunos e 

professores. Os docentes deveriam desenvolver atividades que estimulassem a construção da 

solidariedade entre os seres humanos, voltados para a liberdade da criação. ―A sua filosofia de 

educação encontra respaldo na corrente pragmatista de Dewey e representa uma ação 
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libertadora e progressista que entende a educação como detentora de força, capaz de libertar o 

homem e prepará-lo para a cidadania‖ (TENÓRIO; SCHELBAUER, 2013, p. 6). 

Em 1932, conforme Tenorio e Schelbauer (2013), foi o ano de lançamento do 

documento, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, e tornou-se um marco na educação 

nacional. Esse documento foi assinado por vinte e seis intelectuais que atuavam no campo da 

educação brasileira, que buscavam a reconstrução e o desenvolvimento do país por intermédio 

da educação construída por meio de escolas públicas, laicas, gratuitas e de qualidade. 

Esse documento dispunha em todo seu corpo teórico as marcas do intelectual Anísio 

que, juntamente com outros vinte e cinco defensores, propunha ―[...] que o processo educativo 

deveria ser entendido como vida e não como preparação para a vida‖ (TENÓRIO; 

SCHELBAUER, 2013, p. 7). Nesse sentido, a educação deveria repassar aos educandos 

valores relacionados à liberdade, iniciativa e autodisciplina dos alunos. A escola enquanto 

preparadora dos sujeitos à vida, não deveria se fechar, tampouco se isolar da vida social, 

sendo assim, para que cumpra seu novo papel designado é necessário que a instituição amplie 

seu raio de ação para além de seus muros e prédios. 

É valido ressaltar que Tenorio e Schelbauer (2013, p. 9) registram ser a educação 

integral enfatizada nesse documento, que também difundia a crença na possibilidade de 

desenvolverem-se políticas que fizessem que o processo educativo fosse assumido por todos. 

Ou seja, a responsabilização por uma educação integral dos alunos não é somente 

responsabilização do Estado. 

Conforme exposto, Anísio Teixeira (1900-1971), fundador e patrono das ideias 

inovadoras foi de grande importância no que diz respeito à educação integral no Brasil, as 

ideias de reformas defendidas por esse teórico influenciaram largamente a educação 

brasileira. Sua iniciativa em colocar em prática uma educação que proporcionasse às crianças 

de baixo poder aquisitivo em contato com uma educação de qualidade e sua ousadia na 

tentativa de implantação desses pensamentos no setor educacional por meio do projeto, 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro, implantado em Salvador - Bahia, procura concretizar e 

por prática seus ideais de educação integral.  

Nesse entendimento, Eboli (1969) destaca o Centro Educacional Carneiro Ribeiro 

idealizado pelo então defensor das ideias renovadoras, que transpôs em prática os anseios de 

uma educação nova para o país. Esse centro tinha por principal finalidade, o oferecimento aos 

alunos de maior integração com a comunidade escolar, tornar os alunos conscientes de seus 

direitos e deveres, preparando-os para atuar como lideres ou cidadãos, sempre como agentes 
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do progresso social e econômico com finalidades do desenvolvimento da autonomia, 

iniciativa, responsabilidade, cooperação, honestidade, respeito com si mesmo e os outros. 

Tenorio e Schelbauer (2013, p. 11/12) descrevem que a ―A preocupação com o 

currículo e com a formação dos professores revelava-se na execução do planejamento: todas 

as atividades das Escolas Classes e da escola Parque estavam voltadas para a formação do 

caráter e de hábitos de vida em sociedade‖. A educação perpassada por essa instituição seria 

um ensino em consonância com a vida e as atividades diversificadas ofertadas por ela. Além 

dos conteúdos de instrução, o currículo desse centro deveria repassar o oferecimento das artes, 

atividades físicas e culturais, além de uma preparação para uma profissão. 

Eboli (1969) enfatiza que o centro foi projetado com um conjunto de onze prédios, 

compostos por quatro escolas de educação primária e uma Escola-Parque, na qual atendiam 

crianças em tempo integral. O funcionamento desse centro correspondia em um primeiro 

turno nas Escolas-Classes que eram responsáveis em ensinar o conhecimento sistematizado 

das ciências e letras; e um segundo turno que se realizava na Escola-Parque, que 

disponibilizava atividades em vários setores, sendo esses: setor de trabalho composto por 

artes aplicadas industriais e plásticas; setor de educação física e recreação; setor socializante 

composto de grêmio, jornal, rádio escola, banco e loja; setor artístico com música 

instrumental, teatro, dança e canto; setor de extensão cultural e biblioteca com atividades de 

leitura, pesquisa e estudo. O centro abrigava crianças de sete a quinze anos, divididas por 

grupos e em idades cronológicas. Também era previsto por esse centro, a construção de 

residências para cinco por cento dos alunos que fossem reconhecidamente abandonados, e que 

ali viveriam. 

Visto as descrições do desenvolvimento do projeto de Teixeira, Coelho (2009, p. 91) 

destaca que: 

[...] o educador deixa claras as suas intenções ao criar o Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro: não bastava dar acesso à escola; para que o projeto de educação 

firmado no desenvolvimento científico e tecnológico avançasse, era preciso formar 

para o trabalho e para a sociedade. 

 

O então visionário do Centro de formação intencionava não uma ampliação do tempo 

das atividades das instituições formais, mas a formação por atividades diversificadas que 

ocorriam na Escola-Parque, como já foi exposto. Dessa forma, as bases da formulação da 

educação integral do teórico brasileiro podem ser resumidas na compreensão de que a ―[...] 

educação é vida e não preparação para a vida; o entendimento de que as demais instituições 

sociais perderam parte de suas capacidades educativas, que devem então ser supridas pela 
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escola; e a busca da escola verdadeiramente ―comum‖, isto é, democrática (CAVALIERE, 

2010, p. 258). 

Nunes (2000, p. 12) ainda relata que Teixeira foi um dos principais idealizadores da 

Universidade Federal de Brasília – (UNB), e que assumiu a reitoria no ano de 1962. Com a 

instauração do Governo Militar em 1964, Anísio foi afastado de seu cargo e aposentado 

compulsoriamente. Nesse período, Teixeira embarcou para os Estados Unidos permanecendo 

e lecionando em algumas universidades. 

Ao retornar ao Brasil, continuou atuando no campo educacional. Permaneceu 

integrando o Conselho Federal de Educação, organizou reedições de trabalhos e artigos, atuou 

como consultor da Fundação Getúlio Vargas, voltando a trabalhar na Companhia Editora 

Nacional. No início de 1971, resolveu candidatar-se à Academia Brasileira de Letras, no 

entanto, o objetivo não se concretizou em razão de sua morte acidental no elevador do prédio 

onde morava seu amigo dicionarista Aurélio Buarque de Holanda no Bairro do Botafogo, no 

Rio de Janeiro, conforme informa a versão oficial apontada pelo Regime civil-militar. A 

Comissão da Verdade investigou o suposto assassinato e chegou à conclusão de que Anísio 

Teixeira foi de fato assassinado em 1971, após ser torturado. O relatório traz provas de que 

Anísio foi morto e depois levado para o fosso do elevador do referido prédio.  

 

2.3.3 Darcy Ribeiro 

 

Baldança (2015) descreve a trajetória de Darcy Ribeiro e suas contribuições relatando 

que o autor nasceu em Montes Claros – MG, em 1922, formou-se em Ciências Sociais pela 

instituição de Sociologia e Política de São Paulo, no ano de 1946, com especialização em 

Antropologia. No início de sua carreira, trabalhou como etnólogo a serviço de proteção ao 

índio, realizou estudo de várias tribos no país, fundou o museu do índio, formulou o projeto 

do Parque Indígena do Xingu, foi diretor de estudos sociais do centro brasileiro de pesquisa 

educacionais no Ministério da Educação – MEC, de 1957-1961, criou a universidade de 

Brasília, em que foi primeiro reitor, foi diretor da casa civil em 1963, teve seus direitos 

políticos cassados e se exilou no Uruguai. 

Em 1976, retorna ao Brasil e consegue sua anistia em 1980. Após sua anistia, decide 

se dedicar à educação e a política, se tornou vice-governador do Rio de Janeiro, com Leonel 

Brizola. Assumiu como secretário da cultura e assentou as bases do Programa Especial de 

Educação, com a incumbência de implantar 500 Centros Integrados de Educação Pública - 

http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1751194-anisio-teixeira-foi-assassinado-defende-relatorio
http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1751194-anisio-teixeira-foi-assassinado-defende-relatorio
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CIEPs, escola de horário integral para crianças e adolescentes. Também contribuiu para a 

construção do Memorial da América Latina, foi eleito Senador da Republica em 1990, teve 

várias obras lançadas entre elas ―O povo brasileiro‖, foi relator da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9394/96), falecendo em fevereiro de 1997. 

Como já fora disposto, Darcy enquanto dirigente da Secretaria do Estado da Cultura e 

a Coordenação do Programa Especial de Educação tinha como finalidade principal a reforma 

educacional do Estado do Rio de Janeiro, o objetivo era concentrar esforços numa ação social 

transformadora e de grande importância, tanto social, como política e cultural. Baldança 

(2015) registra que Darcy, considerando que o aumento de escolas não resolveria a questão da 

jornada escolar e da ineficácia pedagógica com altos índices de reprovação e evasão escolar, 

cria a ideia da construção de um centro educacional de dia completo. 

Os Centros Integrados de Educação Pública – (CIEPs), torna-se um outro exemplo de 

atuação numa perspectiva de educação integral aos moldes da concepção liberal. De acordo 

com Pestana (2014), os centros foram implantados por Darcy Ribeiro nos anos de 1980 a 

1990 no Estado do Rio de Janeiro, seguia os mesmos ideais defendidos por Anísio Teixeira, 

nos quais via na educação uma forma mais justa, democrática e humana. Darcy, ao perceber a 

dificuldade do Brasil em incorporar os setores populares na agenda de benefícios sociais, 

passou a defender os ideais de Teixeira e colocou na escola pública de tempo integral a 

esperança de modificação de uma escola elitista e possibilitar uma ampliação a números 

maiores e mais expressivos de receptores.  

Para Darcy Ribeiro (1986), o CIEPs surge como forma de questionar a realidade 

injusta, desumana e impatriótica. A seu ver, os centros educacionais são projetados de 

maneira a proporcionar aos educandos de baixo poder aquisitivo a oportunidade de uma 

educação com alimentação completa, aulas, esporte, lazer, material escolar, assistência 

médica e dentária. 

Em seus relatos, o autor inicia as discussões analisando e demonstrando os números 

referentes aos problemas educacionais, e evidencia uma percepção a magnitude da rede 

escolar pública e sua precariedade. Para ele, o principal produto que a escola vinha realizando 

a cada ano era produção do analfabetismo. Discorre que, se fosse considerar o analfabeto 

iletrado ou analfabeto funcional, os dados poderiam até mesmo dobrar. Para esse renomado 

autor, o fracasso atribuído aos resultados da escola, reside ―[...] na atitude das classes 

dominantes brasileiras para com o nosso povo‖ (RIBEIRO, 1986, p. 13).  
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Conforme Darcy Ribeiro (1986), um dos fatores para o baixo rendimento pode ser 

atribuído em relação ao tempo de atendimento que se oferece ao aluno. A escola oferecida às 

classes populares, é considerada por esse autor uma instituição elitista, preparada para atender 

uma parcela mínima da população e marginalizar a grande maioria. Sendo assim, considera 

que os problemas educacionais são de causas mais antigas,  

Vem da colônia que nunca quis alfabetizar ninguém, ou só quis alfabetizar uns 

poucos homens para o exercício de funções governamentais. Vem do império, que 

por igual, nunca se propôs em educar o povo. A República não foi muito mais 

generosa e nos trouxe a situação atual de calamidade na educação (RIBEIRO, 1986, 

p. 13). 

 

No entendimento desse autor, a sociedade é enferma em desigualdade e em descaso 

com a população, porque as classes dominantes, antiga e moderna, veem a população como 

mera força de trabalho, destinada a ser desgastada na produção, uma mera massa energética 

descartável, um carvão a ser queimado no processo de produção. Sendo assim, considera que 

o atraso educacional provém de uma sequela do escravismo e da incapacidade de organizar a 

economia para que todos trabalhem e comam. 

Como dispõe Darcy Ribeiro (1986), foi na gestão de Leonel Brizola, governador do 

Rio de Janeiro, que se ensejou uma séria reforma no sistema público de primeiro grau. Esse 

governo tomou algumas medidas de emergência no setor educacional, sendo algumas de 

grande importância, por exemplo, a construção de rede escolar, a modificação na merenda, o 

oferecimento de transporte gratuito aos alunos que estivessem uniformizados. 

O autor ainda dispõe que os CIEPs popularmente conhecido como ―Brizolões‖, foram 

projetados como uma escola de dia completo. Eles funcionavam das oito horas da manhã às 

dezessete horas, com capacidade para abrigar mil alunos. Cada centro educacional possuía 

três blocos, no principal bloco, constituído por três andares, ficavam as salas de aulas, a 

cozinha, refeitório, um centro médico, além de áreas de apoio e recreação. O segundo bloco 

ficava um ginásio coberto, com quadra de vôlei, futebol de salão, basquete, arquibancadas e 

vestuários. Esse bloco é também chamado de salão polivalente por ser utilizado para serem 

realizadas as festas, shows musicais, apresentações teatrais, etc. O terceiro bloco era formado 

pela biblioteca e pelo alojamento dos alunos residentes. 

Em relação às propostas pedagógicas do CIEPs, considera-se como um dos elementos 

fundamentais o respeito ao universo cultural dos alunos, consideram-se como tarefa 

primordial da instituição a introdução do aluno no domínio do código culto, porém com a 

valorização e abordagem de cada uma delas, ou seja, ―a escola deve servir-se de ponte entre 
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os conhecimentos práticos já adquiridos pelos alunos e o conhecimento formal exigido pela 

sociedade letrada‖ (RIBEIRO, 1986, p. 48). 

Para Sá Eart (1998), as propostas inovadoras de educação, oferecidas pelo CIEPs no 

Rio de Janeiro ―configuram uma proposta alternativa de educação pública, cuja a 

característica mais marcante seria o horário integral e o aspecto assistencial‖ (SA EART, 

1998, p. 101). 

Conforme a autora ―tudo indica que a proposta educacional dos CIEPs é formada por 

uma concepção de infância que contém características da chamada educação compensatória, 

cuja a base teórica é a marca da abordagem privação cultural‖ (SA EART, 1998, p. 103). 

Embasada em Kramer, raciocina a autora que na abordagem da privação cultural a criança é 

considerada como um ser incompleto, sem determinados atributos, atitudes ou conteúdo, que 

seriam construídos pela escola e na escola. Nessa concepção, supõe que o padrão ideal seria o 

de uma criança de classe média, o que revela que a criança pobre seria uma criança 

incompleta, carente, deficiente e inferior. Argumenta a autora que tal concepção discrimina a 

criança pobre criando uma imagem de seu ambiente familiar desestruturado e 

desestruturantes, com relações nas quais preponderam a violência e a falta de higiene. 

No desenvolver de suas análises, a autora constatou alguns pontos a ser ressaltados e 

discutidos, a questão de não existência de uma articulação entre a educação e assistência, a 

questão da nomenclatura para diferenciar ―alunos residentes‖ e ―alunos residentes não 

assistidos‖ (alunos residentes eram alunos que poderiam ir aos fins de semana para casa e os 

alunos residentes não assistidos eram alunos que permaneciam constantemente na instituição), 

que geravam práticas sociais discriminatórias. Também é apontado pela autora que o projeto 

continha traços políticos e ideológicos que marcaram a história do abandono social infantil. A 

pobreza é vista como um acontecimento natural ou individual, ou seja, os CIEPs não levam 

em consideração o caráter econômico das crianças como parte de um desenvolvimento 

histórico que vem impondo essa condição por anos a determinada classe. Sendo assim, 

finaliza suas considerações apontando que a assistência realizada nos CIEPs é entendida e 

praticada como um favor e não como um direito. 
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2.3.4 Centro Integrado de Atendimento às Crianças – CIACs 

 

Uma outra experiência numa perspectiva de atendimento integral foram os Centros 

Integrados de Atendimento às Crianças – CIACs
6
. Segundo Sobrinho e Parente (1995, p. 5), 

os centros foram parte da política do Governo Federal, que se comprometeu em desenvolve-

los a partir de 1990. As ações integradas de educação, saúde, assistência e promoção social 

para crianças e adolescentes são como uma forma de assegurar melhores condições de vida a 

essa fração da população. 

Conforme os autores, a prioridade a esse público se deveu nos fundamentos 

constitucionais e nos compromissos assumidos pelo governo brasileiro em diversos foros 

internacionais: Tais compromissos: 

[...] ganharam especial atenção nos países em desenvolvimento, em que os 

problemas econômicos afetam as crianças de duas maneiras: primeiro, pelos 

escassos investimentos na área social; e, segundo, pelo desemprego ou subemprego 

que, ao reduzir a renda, reduz a capacidade da família de garantir a sua 

sobrevivência e de prover os cuidados básicos dos filhos (SOBRINHO; PARENTE, 

1995, p. 5). 

 

Para esses autores, os números alarmantes de crianças e adolescentes que se 

encontravam nos anos de 1990, em estado de indigência e de abandono, concentrados 

principalmente na região nordeste, num processo contínuo de abandono a escola e a 

incorporação precoce no mundo do trabalho, associado ao tempo reduzido de permanência 

desses alunos na instituição dificultava ainda mais o alcance dos objetivos educacionais que 

se esperava, visto isso, medidas são tomadas pelo governo para diminuir as onerações do 

sistema educacional e melhorar sua eficácia. 

O Governo Federal em maio de 1991 propõe o ―Projeto Minha Gente‖ para minimizar 

os efeitos negativos da pobreza sobre as crianças e adolescentes que moram em periferias dos 

maiores aglomerados urbanos. O projeto proposto tinha por características:  

Atendimento social integrado em um mesmo local; atendimento em tempo integral; 

envolvimento comunitário; desenvolvimento de programas de proteção à criança e à 

família; gestão descentralizada; e, como característica principal, a implantação de 

unidades físicas — o Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente — 

CIAC (SOBRINHO; PARENTE, 1995, p. 6). 

 

A meta proposta era a construção de cinco mil CIACs para atender seis milhões de 

alunos do ensino fundamental e infantil. Com a extinção da secretaria responsável pela 

concepção original do projeto passa em 1992 como responsável pelo segmento do projeto o 

                                                           
6
 Centros Integrados de Educação Pública (CIEPS), escolas de educação públicas que tinham em seus objetivos 

proporcionar educação integral, implementadas no Rio de Janeiro, em meados da década de 1980 (PENTADO, 

2014, p. l484). 
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Ministério da Educação e do Desporto, que introduziu algumas modificações mudando o 

nome para Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente - PRONAICA. 

O programa continuou adotando o atendimento integral à criança, no entanto, admitiu que tais 

atendimentos pudessem ser dados em instalações especialmente construídas ou adaptadas.  

As análises de Sobrinho e Parente (1995, p. 7) demonstram que, ao modificar a 

nomenclatura do Projeto Minha Gente, que tinha a qualificação como Centro Integrado de 

Atendimento a Criança – CIAC para Centro de Atenção Integral a Criança -, o foco desloca-

se das características arquitetônicas para o atendimento integral, o que requer uma adoção da 

pedagogia integral independente do espaço físico a ser utilizado. Nas orientações dispostas no 

programa, é descrito que a construção de Centros Integrados de Atenção a Criança – CAIC, 

somente seria concebido em última alternativa para o atendimento integral, ou seja, somente 

seria adotado em ocasião indispensável.  

No que diz respeito ao objetivo geral do programa, continuou sendo ―[...] a superação 

dos problemas enfrentados por grande parcela da população infantil carente, [...] garantindo-

lhes seus direitos fundamentais e seu desenvolvimento integral, com vistas ao seu preparo 

consciente para o exercício da cidadania (SOBRINHO; PARENTE, 1995, p. 7). 

Os referidos autores mencionam que com o PRONAICA, o Ministério da Educação e 

do Desporto se compromete em até o ano de 2003, atender a 1,2 milhões de crianças e 

adolescentes, por meio de programas de atenção integral, mediante trabalho conjunto entre 

secretarias estaduais e municipais de educação, esse compromisso está no plano Decenal de 

Educação para Todos. 

Nesse sentido, o PRONAICA é um programa do Ministério da Educação e do 

Desporto criado para coordenar ações de atenção integral, a crianças e adolescentes entre 

órgãos federais, estaduais, municipais, organizações não governamentais e a cooperação de 

organismos internacionais. Esse programa se desdobra em subprogramas que unificam ações 

de caráter finalístico e instrumental. Os finalísticos são: Proteção Especial à Criança e à 

Família; Promoção da Saúde da Criança e do Adolescente; Educação Infantil (creche e pré-

escola); Educação Escolar; Esportes; Cultura; Educação para o Trabalho; Alimentação. Os 

instrumentais são: Suporte Tecnológico; Gestão; Mobilização.  

Quanto o financiamento para desenvolvimento do programa, é de responsabilidade das 

esferas federal, estadual, municipal e comunidade local. Os esforços para alcançar os 

objetivos desse programa dependiam do conjunto de todos os integrantes de modo a cada um 

assumir a responsabilidade correspondente aos envolvidos. 
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Em suas finalidades, pretendia-se a superação das carências das crianças e 

adolescentes. As estratégias para alcançar essa intenção seria a integração dos serviços, o 

atendimento integral, a participação da comunidade, a gestão local pela prefeitura e 

comunidade local. De acordo aos relatos de Sobrinho e Parente (1995), os fundamentos do 

programa 

[...] estão centrados na urgência de reverter as precárias condições de vida de parte 

das crianças e adolescentes brasileiros, nos posicionamentos e compromissos 

internacionais e na Constituição Federal de 1988, que estabelece nos seus 

dispositivos relativos à área social importância primordial a essa questão, para o que 

o Estado deverá assumir e dispensar apoio e atenção especiais, provendo os meios 

necessários pelo desenvolvimento de programas de assistência social à criança e ao 

adolescente. 

 

Como demonstrado ao longo do texto, o programa proposto dispõe de uma formação 

assistencialista, voltada à determinada parcela da população como uma questão de prioridade. 

As medidas orientadas pelos compromissos internacionais voltadas à ampliação da jornada 

escolar no intuito de reverter as precárias condições do público alvo, demostra ser uma 

medida de segurança social. 

 

2.3.5 Contexto atual do escolanovismo 

 

Saviani (2007a, p. 20) ajuíza que é difícil caracterizar a nova fase do pensamento 

pedagógico brasileiro, pois se está num período de descentramento e desconstrução de ideias 

anteriores, em que são lançadas expressões paralelas e suscetíveis de grande volatilidade. 

Considera o autor que ―O clima cultural próprio dessa época vem sendo chamado de ‗pós-

moderno‘, [...]‖ (SAVIANI, 2007a, p. 21), a condição denominada pós-moderno coincide com 

a revolução da informática, ou seja, centra-se no mudo das comunicações, da informática, nos 

aparelhos eletrônicos e na produção de símbolos. Para o referido autor, se a modernidade se 

caracterizava na confiança na razão, essa nova fase é assinalada pela a desconfiança na razão. 

―Daí, a percepção de que também não se pode confiar na ciência, um tipo de conhecimento 

que não merece maior crédito do que os demais‖ (SAVIANI, 2007a, p. 21). 

No entender de Saviani (2007a), as linhas básicas que conduzem o pensamento pós-

moderno se ordenam em torno de algumas categorias, sendo estas: o neoprodutivismo, que 

subverte as bases socioeconômicas que o pensamento pedagógico buscava encontrar nas 

ciências sociais; o neoescolanovismo, que metamorfoseia as bases da didática, entendida 

como ciência da educação; neoconstrutivismo que faz refluir as bases psicopedagógicas que 

se buscavam construir pela investigação das ciências psicológicas. 
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O neoprodutivismo e a responsabilização recaem sobre o indivíduo que terá de 

escolher visando meios que possam lhe permitir uma maior competitividade no mercado de 

trabalho. As oportunidades escolares não mais visam garantir uma empregabilidade aos 

indivíduos, mas sim a conquista de um status de empregabilidade. Como afirma Saviani 

(2007a, p. 22) ―A educação passa a ser entendida como um investimento em capital humano 

individual‖. Nesse sentido quanto mais preparado em sua formação maior a possibilidade de 

se adquirir emprego, o que não quer dizer que está garantida a empregabilidade do indivíduo, 

visto que, na forma atual do desenvolvimento do capitalismo não existe emprego para todos. 

―Configura-se, então, nesse contexto, uma verdadeira ―pedagogia da exclusão‖. Trata-se de 

preparar os indivíduos para, mediante sucessivos cursos dos mais diferentes tipos, se tornarem 

cada vez mais empregáveis, visando escapar da condição de excluídos‖ (SAVIANI, 2007a, p. 

22). A não-introdução no mercado formal de trabalho recai agora como responsabilização do 

indivíduo por tal condição. Sendo assim, o mercado informal acaba sendo outra alternativa em 

que recai muitos indivíduos, por sua não-introdução no mercado formal acaba sendo muitos 

conduzidos a se transformarem em microempresários, no trabalho voluntário, terceirizado, ou 

em organizações não governamentais. 

O neoescolanovismo é visto por Saviani (2007a) como segunda categoria desse 

contexto pós-moderno. Na análise do autor, a constante necessidade de atualização para 

melhores possibilidades de empregabilidade conduziu ao resgate do lema ―aprender a 

aprender‖. A instabilidade de trabalhadores em empresários em não contar com um emprego 

seguro repercute em maior investimento no desenvolvimento de potencialidade para maior 

adaptabilidade e empregabilidade, ou seja, o segredo do sucesso é a capacidade de adaptação 

e de aprender a aprender e a reaprender. Esse lema do ―aprender a aprender‖ remete aos 

pilares do escolanovismo em que descreve que o importante não é o ensinar ou adquirir 

conhecimentos, o importante é aprender a estudar, buscar conhecimentos e lidar com 

situações novas, sendo o professor um auxiliador do aluno no seu processo de aprendizagem: 

No âmbito do escolanovismo, ―aprender a aprender‖ significava adquirir a 

capacidade de buscar conhecimentos por si mesmo, de se adaptar a uma sociedade 

que era entendida como um organismo em que cada indivíduo tinha um lugar e 

cumpria um papel determinado em benefício de todo o corpo social (SAVIANI, 

2007a, p. 24). 

 

O lema ―aprender a aprender‖ passa no seu decorrer histórico por uma ressignificação 

em relação a sua elaboração originária, o que Saviani (2007a) denomina de neoescolaovismo. 

Como o autor relata as práticas pedagógicas e reformas educacionais brasileiras vêm sendo 

inspiradas nessa nova ressignificação do lema ―aprender a aprender‖ desde 1990. 
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A última categoria relatada por Saviani (2007a) é denominada de neoconstrutivismo, 

que, para esse autor, possui forte afinidade com o pensamento escolavovismo. Essa teoria tem 

por base central a ação como ponto de partida para a aquisição do conhecimento, sendo assim, 

com o entendimento de que o conhecimento está na ação e não na percepção, conduz a uma 

conclusão que ―[...] a inteligência não é um órgão que imprime, que reproduz os dados da 

sensibilidade, mas que constrói os conhecimentos. Está aí a origem da denominação 

―construtivismo‖, que acabou tendo grande fortuna no campo da Pedagogia‖ (SAVIANI, 

2007a, p. 27). Nas argumentações do autor referenciado, o construtivismo passou a exercer 

uma grande sedução sobre os formuladores de políticas educacionais, além de pedagogos e 

parte dos professores.  

Descreve ainda o autor, que da mesma forma que o neoescolanovismo e o 

produtivismo se metamorfosearam, nesse contexto de pós-modernismo, o construtivismo 

também se modificou, hoje, a ênfase da pesquisa de Piaget e colaboradores é reformulada, o 

que, anteriormente, buscava-se a compreensão científica do desenvolvimento da inteligência, 

sede lugar a uma retórica reformista. Essa retórica se coloca em sintonia com a incredulidade 

em relação aos metarrelatos. Ele também possui afinidade com a teoria do ―professor 

reflexivo‖, que supervaloriza os saberes docentes centrados na prática da experiência habitual. 

E possui um elo com as ―pedagogias das competências‖
7
. 

Saviani (2007a) aponta que o neoconstrutivismo se funde ao neopragmatismo e as 

competências, resultando um pensamento em que defende o mecanismo adaptativo do 

comportamento humano ao meio social e material, ou seja, a adaptação ao meio material e 

natural se desenvolve pelas competências cognitivas dos indivíduos, já a adaptação ao meio 

social está ligada as competências afetivas e emocionais. Sendo assim, considera-se as 

―pedagogias das competências‖ como uma outra face das pedagogias do ―aprender a 

aprender‖ em que, 

Objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis que lhes permitam 

ajustar-se às condições de uma sociedade em que as próprias necessidades de 

sobrevivência não estão garantidas. Sua satisfação deixou de ser um compromisso 

coletivo, ficando sob a responsabilidade dos próprios sujeitos que, segundo a raiz 

etimológica dessa palavra, se encontram subjugados à ―mão invisível do mercado‖ 

(SAVIANI, 2007a, p. 29). 

 

                                                           
7
 Em suma, a ―pedagogia das competências‖ apresenta-se como outra face da ―pedagogia do aprender a 

aprender‖, cujo objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às 

condições de uma sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas. 

Sua satisfação deixou de ser um compromisso coletivo, ficando sob responsabilidade dos próprios sujeitos que, 

segundo a raiz etimológica dessa palavra, se encontram subjugados à ―mão invisível do mercado‖ (SAVIANI, 

2007b, p. 435). 
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Para o autor, as pedagogias com prefixo ―neo‖, que diretamente beneficiadas pela 

avalanche de publicações e pela divulgação da mídia, têm atraído grande público. Mas, o mais 

grave dessas pedagogias é a questão do esvaziamento da escola de suas funções específicas 

ligadas ao domínio sistematizado, a descrença no saber científico e a procura de soluções 

ilusórias, como por exemplo, reflexão sobre as práticas, relações poderosas, pedagogia do 

afeto. ―Nesse tipo de ‗cultura escolar‘ o utilitarismo e o imediatismo da cotidianidade 

prevalecem sobre o trabalho paciente e demorado de apropriação do patrimônio cultural da 

humanidade‖ (SAVIANI, 2007a, p. 31). 

O contexto atual denominado pós-modernismo metamorfoseia o significado de 

ciência, por meio de palavras sedutoras induz muitos a caírem no canto de sereia. Em meio a 

esse viés de maquiagem e camuflagem, encobrem-se a realidade vivenciada apregoa-se a 

descrença na cientificidade. Como alerta Saviani (2007a) o pensamento pedagógico brasileiro 

não pode abandonar o recurso da ciência, pois caso faça isso, estará se rendendo a lógica do 

desempenho que beneficia a minoria detentora dos meios de produção e também da razão. 

 

2.4. Socialismo e educação integral 

 

A educação integral é uma concepção que provém fundamentada em ideias marxistas, 

pela qual, busca-se com a educação formar o homem todo, um homem completo ou 

omnilateral. Nessa formação, deve agregar vários aspectos, desde conceitos científicos; 

desenvolvimento físico; conhecimentos tecnológicos; experiência no trabalho enquanto 

necessidade para humanização do homem, permitindo-lhe a compreensão da totalidade da 

produção; e o desenvolvimento do pensamento coletivo com a finalidade de almejar uma nova 

sociedade e superar essa sociedade capitalista. 

No século XVIII, conforme Engels (1880), já havia abertamente teorias comunistas 

que reivindicavam igualdade que se estendiam a condições sociais de cada indivíduo e a 

destruição das diferenças de classes. No entanto, elas não se apresentavam enquanto 

representante do proletariado, ou de uma classe, apresentavam-se enquanto emancipadora de 

toda a humanidade. Essa sociedade da razão não se prosperou e as diferenças entre ricos e 

pobres se acentuavam. O direito à liberdade de propriedade, longe das amarras e entraves 

feudais, permitia que os pequenos proprietários vendessem suas terras a grandes 

latifundiários, pois não conseguiam se sustentar em meio à concorrência do grande capital e 
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dos grandes latifundiários. E assim, o camponês impulsionado a deixar o campo se aglomera 

em cidades, aumentando consideravelmente o fluxo de pessoas nessa região. 

A industrialização contribuiu drasticamente para o aumento da pobreza e da miséria 

entre a classe trabalhadora, a criminalidade aumentava a cada ano recorrente e o comércio se 

convertia em trapaças. A fraternidade, lema revolucionário se convertia em deslealdade e 

inveja em meio à concorrência. A corrupção toma lugar da opressão violenta e a espada, que 

era a principal forma de manter o poder, é substituído pelo dinheiro. Em meio a esse caos, o 

proletariado pouco ainda se evidenciava em meio a massa dos despossuídos, totalmente 

incapaz no desenvolvimento da ação política própria, se encontrava apenas enquanto estrato 

social oprimida, castigada e incapaz de valer-se por si mesma (ENGELS, 1880, p. 3). 

A doutrina dos fundadores socialistas se volta à reflexão do estado incipiente da 

produção capitalista, e a embrionária condição de classe. Em 1816, Saint-Simom (1760-1825) 

declara o primeiro germe da situação econômica considerando a economia como base das 

instituições políticas. Esse pensador alegava que o governo sobre os homens se transformaria 

em administração de coisas, voltadas para o processo de produção. Fourier um pensador 

crítico se evidencia em meio aos pensadores, principalmente por sua maneira de conceber a 

história. Ele divide a história anterior em quatro fases, o selvagismo, a barbárie, o patriarcado 

e a civilização, sendo este último conhecidamente como sociedade burguesa. Esse mesmo 

autor destacava que a civilização se move em um círculo vicioso, círculo de contradição, um 

exemplo dessa, seria a pobreza que brota da própria abundância (ENGELS, 1880, p. 5). 

Robert Owen (1771-1858) percebia o caos, desencadeado pela rapidez do 

desenvolvimento industrial, que vinha precarizando a vida dos trabalhadores em vários 

aspectos, a oportunidade de pôr em prática, a tese, introduzindo ordem no caos. Mediante essa 

proposta formou-se uma verdadeira colônia de operariados, tornando-se muito famoso na 

Europa. No entanto, quando propôs a criação de uma colônia comunista na tentativa de 

combater a fome e miséria na Irlanda, depara-se com alguns obstáculos: a propriedade 

privada, a religião e a forma atual do casamento. Suas críticas direcionadas a tais barreiras faz 

com que seja ignorado pela imprensa, e é arruinado pela fracassada tentativa de experiência 

―comunista‖ na América, a qual sacrifica todos seus bens. Esse pensador alia-se a classe 

operária e atua por mais trinta anos, após longos esforços consegue a votação no congresso 

para a limitação do trabalho da mulher e crianças nas fábricas. Ele também presidiu o 

primeiro congresso em que as trade-unions em toda a Inglaterra fundiu em uma grande 

organização sindical única. No entanto, socialismo para se tornar enquanto ciência ainda 
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necessitava de situá-lo no terreno da prática, o que será possibilitado por Hegel (ENGELS, 

1880, p. 7). 

Nos descritos de Engels (1880), percebe-se ainda que, junto à filosofia francesa do 

século XVIII, surgia a filosofia alemã moderna que teve no pensamento de Hegel o seu ponto 

culminante. Engels (1880) discute e apresenta as contradições do pensamento hegeliano. Os 

principais argumentos são: O método de investigação da metafísica, as coisas e suas imagens 

no pensamento, os conceitos são objetos de investigação isolados, fixos, rígidos, isolados um 

após o outro como algos dados e abundantes. Já a dialética é ao contrário, ela focaliza as 

coisas e suas imagens conceituais realizando suas conexões em sua concatenação e suas 

dinâmicas desde seu processo de nascimento e caducidade. A natureza é o toque da dialética e 

a cada dia a ciência moderna demonstra provas constantes que a natureza se move, 

transforma-se, pelos caminhos dialéticos e não da metafísica. Sendo assim, é pelo caminho da 

dialética e seu percurso, não deixando para trás as ações e reações gerais, que se podem 

compreender as mudanças, avanços e retrocessos de uma concepção exata do universo. Foi 

esse percurso de avanços e retrocessos que a filosofia moderna alemã se desenvolveu 

(ENGELS, 1880). 

Foi na filosofia moderna alemã de Hegel, pela teoria do sistema, que se evidencia a 

questão, que tudo está em movimento, modifica-se, transforma-se, e desenvolve-se, esse 

filósofo ainda ressalta a conexão que preside entre o processo de movimento e 

desenvolvimento. É, então, que contemplada a história da humanidade desse ponto de vista, já 

a não parecia um caos de violência absurda, agora cabia à razão acompanhar suas etapas, 

graduais e demonstrar as leis internas que orientam tudo aquilo que pareceria obra do acaso 

cego (ENGELS, 1880). 

O mérito de Hegel se fez por propor tal teoria e mesmo que não tenha resolvido, talvez 

não o tenha feito por limitação de conhecimento, pela pouca profundidade e extensão que sua 

época lhes oferecia. Outro ponto que também pode ter contribuído para a não resolução do 

problema e que acarretou em uma contradição interna na compreensão da problemática, seria 

a visão idealista desse autor. Para ele, as imagens em suas ideias não eram reflexo da 

realidade ou do objeto de estudo, mas ao contrário, a realidade seria a projeção das ideias que 

já existiam, não se sabendo como, ela se antecedia à formação do mundo. Sendo assim, esse 

filósofo que inicia seus argumentos partindo do pressuposto histórico, segundo o qual a 

história da humanidade seria um processo que não se poderia encontrar no arremate 

intelectual da verdade absoluta, demonstra contradição desse mesmo pensamento ao 

apresentar exatamente a soma e a síntese dessa verdade absoluta. Ou seja, se a realidade é 
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parte de algo que já existia em nossas mentes projetadas anteriormente da existência do 

mundo como deveria ser compreendida mediante o processo histórico e repassada de geração 

a geração (ENGELS, 1880). 

Essa forma de interpretação inversa da realidade levou necessariamente ao 

materialismo moderno, não aquele apresentado em uma versão metafísica, mas um 

materialismo novo, em que via na história a compreensão do processo da humanidade, em que 

as leis desse processo deveriam ser descobertas. Dessa forma, esse materialismo compreendia 

os avanços das ciências naturais, que percebia que a natureza também tem sua história, assim 

como as espécies que habitam nesse ambiente. Nesse sentido, a antiga concepção idealista da 

história não conhecia a luta de classes baseadas em interesses materiais, para essa visão 

idealista a produção e todas as relações econômicas eram apenas elementos secundários 

dentro da história cultural (ENGELS, 1880). 

No entanto, alguns fatos históricos que evidenciavam lutas que giravam em torno das 

bases materiais imprimiram uma modificação total no modo de focalizar a história, é então, 

que se percebeu que com exceção do Estado primitivo, toda a história anterior era a história 

das lutas de classes, desse modo, as lutas estavam relacionadas às relações econômicas de sua 

época, ou seja, toda a superestrutura integrada pelas instituições, jurídicas, políticas, 

religiosas, filosóficas tinham uma relação com as questões econômicas. É então, que se 

percebe que o socialismo não era uma descoberta genial, mas fruto de luta de duas classes 

formadas historicamente, quais sejam, o proletário e a burguesia. Nesse caso, a missão 

socialista era investigar o processo histórico econômico que faziam brotar essas classes e seus 

conflitos, bem como soluções econômicas que resolvessem a situação econômica então criada 

(ENGELS, 1880). 

Engels (1880) descreve que o socialismo tradicional mencionado anteriormente não 

era compatível com a nova concepção materialista da história, ele não conseguia explicar o 

modo de produção capitalista, como nascia e como consistia. Sendo assim, foi com a 

descoberta da mais-valia realizada por Karl Marx (1818-1883), que se pode explicar o regime 

capitalista de produção e a exploração do trabalho do operário. Mediante esse filósofo 

compreendeu-se que a mais-valia era a apropriação do trabalho não pago, mesmo que o 

capitalista compre o trabalho do operário por todo o valor que representa a mercadoria do 

mercado, sempre dela retira mais valor, e a soma desse excedente, resulta na acumulação do 

capital que fica nas mãos do capitalista. 
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Tendo em vista tais argumentações é que a concepção materialista da história parte da 

tese de que a produção e a troca dos produtos é a sustentação de toda a ordem social, sendo 

assim, todas as sociedades perpassadas em nossa história, em exceção da sociedade primitiva, 

é determinada por sua economia, ou seja, todas as transformações sociais e revoluções 

políticas devem ser compreendidas pela economia de sua época. No socialismo moderno, os 

conflitos entre as forças produtivas e os modos de produção já não era uma explicação genial 

da cabeça, mas possuía uma estreita relação com a realidade objetiva, nos fatos fora de nós, 

independente da vontade realizada por homens (ENGELS, 1880). 

Percebe-se ainda, que logo que os meios de produção adquiriram caráter social e os 

capitalistas detendo essa concentração nas mãos ocorre uma transformação na sociedade. O 

produtor individual e seus meios de produções são cada vez mais depreciados no mercado, 

obrigando ao pequeno produtor a não ser, ganhar um salário pago pelo capitalista. Então o 

salário que outrora era uma exceção que se adquiria para uma mera ajuda na contribuição das 

despesas passa a ser regra, tornando uma ocupação exclusiva do operário. Com a queda do 

feudalismo e a expulsão dos servos das terras dos feudos resulta no engrossamento da massa 

operariada, restando lhes apenas sua força de trabalho a oferecer na busca da sobrevivência 

(ENGELS, 1880). 

O desenvolvimento em grande escala de produção pela indústria destrói as formas 

artesanais antigas. O terreno do trabalho torna um campo de batalha, pois as grandes 

descobertas geográficas permitiram um grande avanço nas manufaturas, não apenas locais, 

mas em extensão mundial, formando as guerras comerciais do século VII e VIII. Nesse duelo 

de conquista, buscavam-se, constantemente, maiores produções e isso, levou a busca de 

melhoria das máquinas, num constante aperfeiçoamento. Entretanto, essa melhora nas 

maquinarias resultou em outro fator, a tornar o operário supérfluo, ou seja, o operariado 

manual era substituído pela maquinaria, despejando milhares de desempregados no mercado 

de trabalho, criando um exército de reserva necessitados de trabalhos, o que desencadeou 

mais um agravante para a massa operária, a de manter os salários baixos por parte dos 

capitalistas, visto que existiam um exército de reserva pronto a esperar uma vaga de emprego 

(ENGELS, 1880). 

Com salários cada vez mais defasados e sem uma alternativa para se sustentar e para o 

sustento de sua família, os operários tornam-se cada vez mais reféns da classe que detém o 

poder, submetendo-se cada vez mais as imposições de exploração que lhes eram impostas. 

Visto que, seu único bem maior que lhes poderiam garantir a sobrevivência era a venda da 

força de trabalho. É então, em meio a esse contexto que Marx e Engels passam a se 
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aproximar, atuando em estreito contato com numerosas entidades e correntes do movimento 

operário de vários países da Europa ocidental. 

Conforme esclarecimentos realizados em ―A Ideologia Alemã‖, o surgimento do 

marxismo se dá em meio ao movimento operário. É como intelectuais representantes da classe 

proletária, que expõem a mais avançada cultura de sua época, a teoria e os interesses da classe 

operária. Uma teoria que ―[...] que trouxe uma visão profundamente nova do desenvolvimento 

da sociedade humana e um novo projeto de lutas sociais com vistas a transformação radical da 

sociedade existente‖ (MARX; ENGELS, 1998a, p. XVII-XVIII). 

Marx e Engels (1998a, p. XXII) denunciavam que as ideias de toda a ordem, sejam 

elas filosóficas, religiosas, morais e outras, eram dependentes e subordinadas. Essas, por se 

sistematizarem na ideologia desenvolvida por determinada classe, perpassavam a realidade de 

maneira deformada e ilusória, ou seja, ela se torna falsa e destorcida por pensar a realidade a 

partir de determinado enfoque de determinada classe social, que busca consolidar e perpetuar 

o poderio em suas mãos. 

É mediante uma intensa dedicação por estudos científicos que os autores conseguem 

visualizar além das aparências, demonstrando assim, que em toda a história da humanidade há 

uma intensa luta de classe entre homens livres e escravos, apresentando-se em uma sucessão 

de intercâmbios e de modos de produção. Relações essas que perpassam todo o 

desenvolvimento histórico e que a cada evolução submete mais e mais uma classe sobre a 

outra mediante a divisão do trabalho. Para eles, a sociedade civil ao longo da história se 

desenvolveu e instituiu um órgão de dominação, o Estado. Este se dispõe aparentemente 

enquanto interesse comum de todos e encobre as contradições existente entre as classes, não 

permitindo visualizar o domínio de uma classe sobre a outra. 

Com esses dois filósofos se institui o nascimento do novo materialismo o 

―Materialismo Histórico e Dialético‖. É a partir da crítica do materialismo de Feuerbach que 

Marx e Engels criam o materialismo dialético. Ciência essa, que não surgiu do nada, mas ―o 

que eles fizeram foi trabalhar a matéria discursiva existente e partir dela para sucessivas 

transições organicamente relacionadas. Por conseguinte, houve uma dialética de transições 

intelectiva‖ (MARX; ENGELS, 1998a, p. XXXV). Essa ciência se constitui enquanto 

materialismo, por encontrar nas bases materiais a explicação das condições de cada classe; 

histórica, porque compreende que o homem é um ser histórico e todas as suas descobertas 

passam de geração a geração, aperfeiçoando-se de acordo as novas necessidades do período; 
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dialética por compreender que é na luta dos contrários em um movimento constante do 

processo de renovação e inovação que resultará a busca por soluções. 

Esses autores demonstram a principal evolução do pensamento marxista, a de instituir 

o papel revolucionário do operariado. Eles criam sua filosofia dentro do próprio movimento 

operariado se apresentando como representantes e demonstram que o mundo não está posto e 

acabado sem uma perspectiva de mudança. Suas ideias demonstram que tudo se transforma e 

que é o próprio homem que constrói e modifica sua realidade. Sendo assim, ―não é a 

consciência que determinam a vida, mas sim a vida que determina a consciência‖ (MARX; 

ENGELS, 1998a, p. 20). 

Para os referidos autores, há uma necessidade de uma ampla transformação dos 

homens para se desenvolver uma consciência comunista, e isso só se pode realizar mediante o 

movimento prático, com a revolução. Com a revolução se permitirá a derrubada da classe 

dominante e poderá se instituir outra forma de sociedade. 

 

2.4.1 Princípios da Educação Socialista  

 

O trabalho como princípio educativo está ligado a forma do próprio ser dos seres 

humanos. O homem é parte da natureza e precisa dela para sobrevivência, sendo assim é pela 

ação do trabalho que se modifica a natureza e os meios necessários à vida. Marx e Engels 

(1998a, p. XXIV) discorre na obra ―A Ideologia Alemã que ‗o que distingue os indivíduos 

humanos é que produzem seus meios de vida, condicionados por uma organização corpórea e 

associados em agrupamentos [...]‘‖. Nesse entendimento, a socialização do princípio do 

trabalho torna-se crucial e educativo por ser um fator condicionante a sobrevivência da 

humanidade (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2014). 

A satisfação das necessidades básicas gera novas necessidades que resultam em novas 

criações (MARX; ENGELS, 1998a, p. XXV). Criações essas, que decorrem na produção de 

utensílios e diferentes objetos que vão de acordo ao suprimento das novas necessidades 

exigidas pelas relações sociais. Ou seja, mediante as necessidades básicas de sobrevivência, o 

homem vai se constituindo enquanto ser consciente e intervindo na natureza mediante o 

trabalho. ―Ao produzirem seus meios de subsistência, os homens produzem indiretamente sua 

própria vida material‖ (MARX; ENGELS, 1998a, p. 11).  

Compreendemos então, que as produções se evidenciam com o aumento populacional, 

e essas produções, resultam no intercâmbio entre as pessoas. É pela característica de ser social 
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que o homem possui uma relação com a natureza, não ficando essa relação apenas enquanto 

fisiológica. A natureza agora se encontra em estado transformado por ação consciente do 

homem. Ou seja, à medida que o homem vai intervindo no meio natural e repassa as gerações 

posteriores aquilo que foi produzido, ele se torna também um sujeito histórico, pois ele não 

inventa as produções a cada geração, mas ele apropria-se do que já foi produzido e o aprimora 

de acordo as novas necessidades. 

De acordo a Marx e Engels (1998a, p. XXIV-XXV), todas as relações dos indivíduos 

que determinam o que eles são, dependem das condições materiais de sua produção. Nesse 

viés, compreende-se que à medida que o homem vai se utilizando dos materiais produzidos, 

ele também organiza formas de comércio para esses produtos, criando assim, o modo de 

produção. Isso tudo, ou esfera das necessidades materiais dos indivíduos corresponde à 

denominação de sociedade civil, aquela que os indivíduos cuidam de seus interesses 

particulares, ou relações econômicas. 

Nessa compreensão, a criação da sociedade civil antecede a formação do Estado. E no 

decorrer histórico há uma sucessão de formas de intercâmbio e de modo de produção 

(MARX; ENGELS, 1998a, p. XXVI). É mediante as análises das relações de comércio, que 

os autores mencionados concluem que a história sempre foi formada pelas lutas de classes, 

que são travadas entre homens livres e escravos. 

Anteriormente, nas sociedades tribais, a divisão do trabalho ocorria devido à diferença 

dos sexos. Posteriormente, a divisão toma por base as diferenças físicas entre os sujeitos de 

ambos os sexos. Depois, ocorre a divisão entre a cidade e campo. Com a formação da classe 

dos comerciantes, separado dos produtores, há um avanço ainda maior entre o processo da 

divisão do trabalho. Desse último processo, surge a propriedade nas suas diversas formas. 

Quando ocorre a divisão e a separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, o processo 

de divisão do trabalho atinge seu ápice e o trabalho intelectual passa a ser função de privilégio 

a serviço da classe dominante, em que passa a se dedicar constantemente a tarefa de pensar 

(MARX; ENGELS, 1998a, p. XXVIII). 

Com a função de tarefas intelectuais, a classe dominante se isenta no desenvolvimento 

do trabalho produtivo, isso beneficia para o desenvolvimento de suas funções superiores, que 

utilizam desse meio para se emancipar e passar a criar teorias que envolvem questões como: a 

moral, a filosofia, a teologia, etc. Nas palavras de Marx e Engels (1998a, p. XXIX) ―dentro da 

própria classe dominante, observa-se a divisão entre os membros ativos, preocupados com a 

prática de dominação, e seus membros intelectuais, encarregados de elaboração ideológicas‖, 
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ou seja, parte dos membros da classe dominante tem como função a criação de ideologias que 

servirão à dominação de uma classe sobre a outra. As ilusões, mediantes teorias desenvolvidas 

pela classe dominante, aos poucos vão formando uma historiografia idealista. Essas, por sua 

vez nutrem ideólogos que perpassam a políticos, juristas, filósofos e outros. Nesse contexto, 

passa-se à compreensão de que as relações existentes entre os homens não se determinam pelo 

que os homens são na vida real, mas pelo conceito de homem imaginário formulado por tais 

teorias (MARX; ENGELS, 1998a, p. XXX). 

Com a divisão do trabalho também houve o surgimento do Estado. Esse se impõe 

enquanto comunidade dos homens, no entanto, uma comunidade ilusória, pois, por baixo do 

que se torna aparente, revela-se enquanto órgão vinculado às classes dominantes como uma 

forma de impor e perpetuar sua dominação sobre outras classes. Nesse sentido, constata-se 

que não é o Estado que cria a sociedade civil, mas é a sociedade civil que cria o Estado, como 

forma de legitimar os interesses de uma determinada classe. 

No pensamento comunista, defende-se a eliminação de todo o trabalho forçado, 

trabalho imposto sobre os homens pela divisão obrigatória sobre os homens. O homem da 

sociedade comunista, ou homem completo, ou omnilateral, será capaz de transitar livremente 

de uma tarefa a outra, poderá se aperfeiçoar no que quiser, ou seja, poderá exercer a tarefa de 

trabalho manual e intelectual, sem qualquer coação, poderá exercitar o ofício de caçador, 

pescador, pastor de gado e crítico, conforme seus desejos e as necessidades (MARX; 

ENGELS, 1998a, p. 28). 

É esse conceito de trabalho, enquanto ato de humanização, e não de fragmentação que 

fora imposto pela divisão do trabalho manual e intelectual. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2014, 

p. 2) argumentam que o trabalho é que possibilitará a aquisição de uma consciência crítica, 

não se tornando apenas uma forma histórica do trabalho na sociedade, mas uma atividade de 

humanização do homem, que se cria, se amplia em conhecimento e se aperfeiçoa. O trabalho 

se torna uma base estruturante para um novo ser e uma nova história. É a consciência moldada 

por esse agir prático, teórico, poético, político, que vai estimular a busca por transformação de 

sua realidade. 

Baseados em Saviani (1989), os autores apontam que o trabalho pode ser um princípio 

educativo em três sentidos diversos, mas articulados entre si. Primeiro, ―[...] o trabalho é 

princípio educativo na medida em que determina, pelo grau de desenvolvimento social 

atingido historicamente, o modo de ser da educação em seu conjunto‖ (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2014). Segundo, à medida que se coloca a exigência de que o 
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processo educativo deve requerer a participação direta dos membros da sociedade no trabalho 

produtivo. Terceiro, à medida que determina que a educação é um ato específico e 

diferenciado de trabalho, um trabalho pedagógico. E é em Marx que se encontra tais 

definições, assim como a necessidade da vinculação da apropriação teórica vinculada à 

prática.  

Mas para uma melhor compreensão de uma pedagogia socialista e princípios 

defendidos, reporta-se aos estudos de Manacorda (2007, p. 36), na obra ―Marx e a Pedagogia 

Moderna‖, que destaca, mesmo que Marx não tenha escrito especificamente sobre uma 

pedagogia socialista, podem-se encontrar consideráveis trechos que evidenciam sobre a 

temática. 

Nesse sentido, conforme Manacorda (2007) uma primeira medida relacionada à 

educação pode ser encontrada em resposta de Engels, em indagação sobre o que seria feito se 

ocorresse a revolução comunista, em resposta destacavam-se, prioritariamente, dezoito 

medidas que seriam realizadas imediatamente, dentre as primeiras medidas, estava a extinção 

da propriedade privada, a garantia de existência do proletariado; constando enquanto oitava 

medida a universalização do ensino e sua gratuidade, além da união da instrução e trabalho 

para todas as crianças. Isso logo que a criança prescinde dos cuidados maternos. 

A instrução educacional vislumbrada por Engels também defendia que o ensino 

deveria permitir ao jovem que ele desenvolvesse várias aptidões em diferentes áreas, 

permitindo que alterne de um ramo a outro conforme necessidades sociais ou sua inclinação 

pessoal. Dentro de uma sociedade comunista se pretende oferecer a seus membros uma 

formação omnilateral ou também conhecida formação completa (MANACORDA, 2007, p. 

37). 

Marx também em acordo com as palavras de Engels concorda que o ensino deveria ser 

público e gratuito e estendido a todas as crianças, que o trabalho infantil nas indústrias da 

época deveria ser abolido, e ser realizado a união do ensino com a produção material. Isso 

está claro em o Manifesto do Partido Comunista (1848), em que Marx e Engels deixam 

especificado qual deve ser o objetivo da educação: ―Educação pública e gratuita de todas as 

crianças. Abolição do trabalho das crianças nas fábricas na forma atual. Unificação da 

instrução com a produção material, etc.‖ (MARX; ENGELS, 1998b, p. 30).  

Marx entendia que a divisão de trabalho realizado nas fábricas, que separou o trabalho 

intelectual e trabalho manual, enfraquecia as capacidades individuais dos homens e debilitava 

e empobrecia cada indivíduo, uma vez que não participava de todo o processo de produção. 
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Esse empobrecimento das capacidades humanas, pela divisão do trabalho, possibilitou a 

alienação do homem de maneira a separar o trabalho e o produto de seu esforço como algo 

completamente estranho a si mesmo, negando o próprio homem, tornando-o sob uma 

formação unilateral (MANACORDA, 2007).  

Sendo assim, o pensamento pedagógico do ensino socialista de Marx e Engels (2011, 

p. 85-86) constitui-se em: 

Por instrução nós entendemos três coisas: 1. Educação intelectual. 2. Educação 

corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de ginástica e militares. 3. 

Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter científico de todo 

o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as crianças e os adolescentes no 

manejo de ferramentas elementares dos diversos ramos industriais. A divisão das 

crianças e adolescentes em três categorias, de nove a dezoito anos, deve 

corresponder um curso graduado e progressivo para sua educação intelectual, 

corporal e politécnica. Os gastos com tais escolas politécnicas serão parcialmente 

cobertos com a venda de seus próprios produtos. Esta combinação de trabalho 

produtivo pago com a educação intelectual, os exercícios corporais e a formação 

politécnica elevará a classe operária acima das classes burguesa e aristocrática. 

 

A partir desse pensamento pode-se constatar que o ensino pedagógico socialista que 

Marx deixara, é composto por instrução intelectual, educação física realizada por exercícios 

militares, instrução tecnológica por meio do ensino científico geral e ensino prático 

abrangendo todos os ofícios, divisão em classe das crianças e adolescente dos nove anos aos 

dezoito anos, com ensino gradual intelectual, físico, tecnológico; sendo que o custo dos gastos 

dos estudos devem ser pagos com a comercialização dos produtos por eles produzidos. Essa 

combinação entre a união do trabalho produtivo remunerado com o ensino intelectual, físico e 

politécnico que elevará o proletário acima das classes superiores e médias. 

A preocupação em introduzir um ensino vinculando o trabalho manual e intelectual, 

pretende estabelecer as bases de um sistema novo que resultará no término da ideologização 

da ciência, da estrutura familiares e educativas que eram estabelecidas. 

Em Marx e Engels (2011, p. 18), é enfatizado que a educação, desde o princípio 

tornou-se um dos meios fundamentais para de dominação e ideologização da classe 

dominante, como forma de alcançar e manter o poder em suas mãos. O Estado de classe 

estava intimamente ligado ao ensino de classe. As instituições escolares tornaram um 

apêndice da classe dominante e por muito tempo sua característica é de instrumento de 

reprodução ideológica. 

No esclarecimento desses autores fica evidenciada a defesa por uma escola 

independente do Estado e autossuficiente. Sendo assim, propunham ―[...] uma educação 

popular geral e igual a cargo do Estado. Assistência escolar obrigatória para todos. Instrução 

gratuita‖ (MARX, ENGELS, 2011, p. 129). Para eles, é necessário acabar com a educação e o 
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ensino que servem apenas de adestramento para as forças de trabalho, de integração social e 

de exploração. Para isso há necessidade de uma transformação mais radical em torno da atual 

divisão do trabalho. É, pois, na divisão do trabalho que se possuem todas as contradições que 

resultarão nas desigualdades que se acentuam a cada estágio do desenvolvimento social. 

(MARX, ENGELS, 2011). 

É mediante essa divisão do trabalho intelectual e manual que Marx e Engels (2011, p. 

93) denunciam que ―[...] grande parte dos meninos empregados nas fábricas e manufaturas 

modernas, condenados desde a mais tenra idade a repetir sempre as operações mais simples, 

serem explorados anos seguidos, sem aprender qualquer trabalho [...]‖, ou seja, a repetição 

continua de seus atos não os proporciona a aprendizagem de um ofício, isso impede a 

criatividade e o aperfeiçoamento das funções superiores. 

No pensamento marxista, compreende-se a necessidade de superação da propriedade 

privada, dissemina-se ainda que há necessidade de emancipar plenamente todos os sentidos e 

qualidades humanas. Nesse sentido, busca-se a universalização dos indivíduos mediante a 

teoria e a prática. É necessário que o indivíduo passe a aprender sua própria história como 

parte de um processo, em como se concebe a natureza, o corpo e as matérias científicas. É 

essa apropriação que possibilitará o domínio teórico para exercê-lo na prática. 

Na educação aos moldes marxista, busca-se ainda por uma instrução que seja liberta 

de qualquer influência da igreja e do Estado. Estabelece-se o consenso de educação que 

abranja todas as crianças, assim que essas forem desligadas dos primeiros cuidados maternos, 

educação essa que deve ser realizada por estabelecimentos nacionais e a cargo da nação e que 

esteja vinculada ao trabalho produtivo (MARX; ENGELS, 2011). 

Conforme o exposto, o trabalho constitui a categoria central no pensamento 

pedagógico marxista. E é nele, que Saviani (1994) se fundamenta, quando descreve que a 

educação e a humanidade se confundem em suas existências. Pautado em Marx, Saviani 

(1994) afirma que o homem se diferencia dos outros animais por adaptar a natureza a si, 

mediante o trabalho, o homem necessita continuamente a estar produzindo enquanto condição 

de sobrevivência. Inicialmente a produção da existência humana se dava em comunidade, 

todas as tarefas eram realizadas em comum e a educação era realizada nesse processo, ou seja, 

o homem se educava e educava as novas gerações lidando com a natureza.  

Com a fixação em terras, seu principal meio de produção, nasce a propriedade privada, 

assim como também se divide os homens em classes, surgindo os proprietários e os não 

proprietários. Essa apropriação possibilitou a uma parte dos homens a sobreviver sem 
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necessariamente trabalhar na terra. Aqueles que não possuíam terras, mas trabalhavam a terra 

produzindo para si e também para seus senhores, os possuidores de terras. Assim nasce, a 

primeira germinação de uma classe que não precisa trabalhar para sobreviver, ela vive dos 

serviços alheios. Essa classe, agora possui tempo livre para outras dedicações. É aí que surge 

a educação diferenciada, ou seja, a escola tem sua germinação nesse contexto para as classes 

dominantes, classes proprietárias. Já os trabalhadores se educavam no desenvolvimento de 

suas funções, na vivência de seus afazeres (SAVIANI, 1994). 

Saviani (1994) afirma que algumas características da Idade Antiga persistem na idade 

média, como por exemplo, a predominância da produção sendo a terra e a economia em torno 

da agricultura. As cidades, nesse período, eram subordinadas ao campo, pois a vida na cidade 

era suprida pelo trabalho desenvolvido no campo, esses aglomerados urbanos apenas 

desenvolviam o artesanato. Então, o ócio de estudar e não trabalhar para sobreviver era 

considerado uma atividade nobre. O trabalhar para a existência era considerada tarefa indigna. 

Os proprietários se dedicavam às atividades físicas que estavam ligadas às atividades 

guerreiras.  

Com o tempo, as atividades artesanais se desenvolveram e foram fortalecendo as 

corporações do ofício, isso aliado às acumulações da economia feudais pôde desenvolver a 

atividade mercantil, origem da constituição do capital. A atividade mercantil foi se realizando 

nas cidades, inicialmente mediante feiras de trocas. Essas atividades possibilitaram o 

desenvolvimento de mais cidades e o burguês habitante da cidade, por meio do comércio pode 

acumular um capital que, em seguida, era reinvestido na própria produção dando origem à 

indústria. Essa transformação levou o processo produtivo do campo para a cidade, ou seja, da 

agricultura para a indústria. Isso constitui o novo processo de produção o modo de produção 

moderno (SAVIANI, 1994). 

A época moderna se baseava na indústria e na cidade, agora o campo se subordinava à 

cidade e há uma crescente urbanização do campo. As relações também deixam de ser naturais 

e passam a ser sociais. Sendo assim, a sociedade capitalista deixa a ideia de comunidade e 

passa a adotar o sentido de sociedade, ou seja, a sociedade deixa de organizar naturalmente e 

passa a ser regida pelo direito positivo que se estabelecem pela convenção contratual. Isso 

está vinculado à noção de liberdade, liberdade para dispor de sua propriedade e para o 

trabalhador dispor e vender a força de trabalho mediante contrato com o capitalista 

(SAVIANI, 1994). 
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Essa modernização traz consigo a necessidade de generalização da escola. A produção 

com centralização na cidade e na indústria implica que a ciência se converta em uma potência 

material. E a incorporação da ciência no processo de industrialização repercute na necessidade 

de disseminação dos códigos formais e códigos de escrita. Nesse sentido, podemos 

compreender que quanto mais se desenvolve o processo de escrita mais se desenvolve a 

necessidade de expansão escolar (SAVIANI, 1994). 

Esse rápido resumo da história das forças produtivas tendo o trabalho enquanto a base 

central de sustentação do capital permite que se reporte a Manacorda (2007) que evidencia em 

Marx a questão negativa envolvendo o trabalho assalariado. De acordo as discussões do autor, 

Marx denuncia esse tipo de labor e busca superá-lo, uma vez que produz sérias perdas das 

capacidades do homem. Para ele, ―Todos os progressos da civilização, todo aumento das 

forças produtivas, enriquecem o capital e não o trabalho, acrescentam apenas o poder que 

domina o trabalho, e daí decorre, como processo necessário, que suas próprias forças se 

coloquem perante os trabalhadores como estranhas‖ (MANACORDA, 2007, p. 63). Sendo 

assim, esse processo não é um processo natural, mas construído historicamente pelo fator 

econômico, que beneficia aqueles possuidores dos meios de produção ao mesmo tempo em 

que deteriora e empobrece ainda mais o trabalhador. 

Ao mesmo tempo em que Marx percebia a ação negativa do trabalho determinado, em 

razão da sobrevivência, ele considerava que era mediante ao trabalho que iria libertar o 

trabalhador desse estado serviu. Para esse pensador, o reino da liberdade iria iniciar apenas 

quando se superasse o trabalho determinado pela necessidade ou finalidade externa, é na 

tomada do poder e mediante a abolição da propriedade privada que se iriam iniciar as medidas 

de superação desse estado de miserabilidade que se encontrava o trabalhador. Nesse caso, é 

mediante esse procedimento que se iria iniciar o desenvolvimento das capacidades humanas, 

em que a primeira condição era a diminuição da jornada de trabalho. É na diminuição da 

jornada de trabalho que Marx percebia a possibilidade de oferecer a condição de tempo livre 

ao trabalhador para se ocupar com prazeres superiores, tempo esse que fora usurpado pela 

mais-valia, e que não possibilitava ao trabalhador o desfrute mínimo que a vida oferecia. 

Nesse sentido, era necessário o oferecimento ao trabalhador a oportunidade ao acesso 

intelectual, a combater seus interesses, dispor de jornais, participar de conferencias, educar 

seus filhos, apurar gostos (MANACORDA, 2007). 

A questão envolvendo o tempo de trabalho, permite que se entenda que o trabalho 

disposto pelo sistema capitalista determina uma condição em que o trabalhador não se dispõe 

para usufruir das riquezas, ou seja, a negação da universalidade das necessidades, das 
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capacidades, dos prazeres, das forças produtivas, do pleno desenvolvimento do domínio 

humano sobre a natureza, da exteriorização da criatividade, o seu impedimento de se 

desenvolver enquanto indivíduo social. Para Marx, o roubo de tempo de trabalho alheio nega 

ao trabalhador a condição de se desenvolver enquanto ser social e oferece mais tempo livre ao 

desenvolvimento das potências universais da elite humana (MANACORDA, 2007). 

A educação em Marx consiste enquanto finalidade oferecer no processo de formação 

do homem uma vida da comunidade em que ciência e trabalho pertençam a todos os 

indivíduos. Com isso a escola não pode deixar de se configurar enquanto processo educativo 

em que ciência e trabalho estejam extremamente vinculados, uma ciência operativa que 

oferece a essência do homem e sua capacidade de domínio sobre a natureza. O germe do novo 

ensino disposto por Marx à classe operária consiste em escolas investidas da mais moderna 

ciência, tecnologia, destinada a ensinar e a dominar uma totalidade dos ramos de produções 

(MANACORDA, 2007).  

 

2.4.2 Unilateralidade do proletário e a Omnilateralidade enquanto formação total 

 

De acordo a Manacorda (2007), Marx denunciava desde início de suas pesquisas o 

rebaixamento do trabalhador e sua condição de miserabilidade, essa condição atribui enquanto 

responsável a divisão do trabalho ou propriedade privada. A divisão repercute, no 

desenvolvimento da unilateralidade, condicionando o trabalhador cada vez mais dependente, a 

se tornar uma besta de carga, um peão, um animal reduzido a suas necessidades corporais. 

Devido ao processo econômico o operário se torna mais miserável quanto mais produz 

riqueza: 

[...] tanto mais pobre se torna quanto mais produz riqueza; tanto mais desprovido de 

valor e dignidade quanto mais cria valores; tanto mais disforme quanto mais toma 

forma o seu produto; tanto mais embrutecido quanto mais refinado o seu objeto; 

tanto mais sem espírito e escravo da natureza quanto mais é espiritualmente rico o 

trabalho. O trabalho produz deformidade, imbecilidade, cretinismo no operário, que 

se torna um objeto estranho e desumano, no qual nenhum dos sentidos existe mais, e 

que não apenas não mais tem necessidades humanas, mas em que também as 

necessidades animais cessam, pois se tornou um ser insensível e sem necessidades 

(MANACORDA, 2007, p. 79). 

 

A partir do exposto compreende-se que o homem se torna servil da máquina, um ser 

que se concretiza por causa do processo econômico, a desenvolver uma função específica, 

desprovido de espírito, tornando-se uma monstruosidade, incapaz de independência, e; 

intelectual e fisicamente reduzido a trapos. 
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Discute ainda Manacorda (2007) que a educação oferecida aos operários, quando se 

popularizou, perdeu-se a essência original levando a uma atrofia da moral e desolação 

intelectual. Sendo assim, com a divisão de trabalho no que se referencia a trabalho manual e 

intelectual o operário e sua formação se torna unilateral, desprovido dos prazeres intelectuais 

e consumo dos bens materiais, sendo dispostos tais usufrutos apenas para os privilegiados que 

têm privilégio exclusivo em nome do dinheiro. 

Em relação à formação omnilateral, defendida por Marx, compreende-se que é ―[...] 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 [... ]‖ (MANACORDA, 2007, p. 89/90). 

Totalidade essa, da qual o trabalhador tem sido excluído pela divisão de trabalho. Nessa linha 

de pensamento, Marx defende que para a reintegração da omnilateralidade do homem são 

necessárias a implicações pedagógicas que devem constar o ensino tecnológico que fosse ao 

mesmo tempo teórico e prático. Ou seja, não haver separação entre ciência e trabalho, isso se 

estendendo também no que se refere ao desenvolvimento produtivo das fábricas 

(MANACORDA, 2007). 

Conforme Manacorda (2007, p; 97/98), Marx defendia um ensino que fosse custeado 

pela ação Estatal, porém sem sua intervenção, além de ser gratuito, o ensino também deveria 

ser obrigatório, as crianças não deveriam ser admitidas em trabalho, e a igreja não deveria 

intervir nas questões do ensino, seus ensinamentos deveriam ser separados das questões 

escolares, pois nem as escolas elementares ou superiores deveriam introduzir matérias que 

admitam interpretação de um partido ou classe, mas, apenas matérias como, ciências naturais, 

gramática, etc., deveriam ser ensinadas na escola. As finalidades dessas orientações eram 

excluir todo e qualquer conteúdo que não fosse uma aquisição imediata de saber. Pretendia-se 

construir um ensino rigoroso, de noções e técnicas, que estivessem ligadas ao trabalho de 

fábrica e fundamentadas na teoria e prática de moderníssima ciência da tecnologia. 

 

2.4.3 As contribuições da União Soviética à pedagogia Socialista  

 

Moisey M. Pistrak (1888-1937) foi uma importante liderança ativa em busca da 

construção da escola soviética e do desenvolvimento da pedagogia marxista da União da 

República Socialista Soviética. Ele era doutor em Ciências Pedagógicas, professor e membro 

do partido comunista desde de 1924, realizou a conclusão do curso de Físico-Matemático em 
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1914 na faculdade de Varsóvia Polônia. Trabalhou de 1918 até 1931 no ―NarKomPros‖ da 

União Soviética, e simultaneamente dirigiu por cinco anos a Escola-Comuna do NarKomPros. 

De 1931 – 1936, atuou no instituto de pedagogia do Norte do Cáucaso, e em 1936 foi diretor 

do Instituto Central de Pesquisa Científica de Pedagogia junto ao Instituto Superior 

Comunista de Educação do Partido Comunista. Sua atuação se volta na luta em se estruturar 

uma educação ao atendimento da recém transição socialista que acontecera no ano de 1917, 

contexto esse, que necessitava de uma nova formação humana que atendesse aos interesses de 

uma nova hegemonia que se estava instaurando (FREITAS, 2009, p. 17).  

Com tais finalidades nasce a Escola-Comuna, em 1918, em uma pequena aldeia, 

Litvinovich. Foi a partir da experiência dessa escola que desenvolveu várias reflexões sobre 

uma pedagogia socialista, que viesse atender às necessidades da nova sociedade instalada. O 

método instituído nessa escola foi de construção experimental demonstrativa do Comissariado 

Nacional de Educação que possuía o mesmo método da construção revolucionária do poder 

soviético em geral.  Não havia doutrinação e a busca era incessante em realizar uma ligação 

da escola com a vida social que a rodeava. ―A tarefa básica da escola é o estudo da atualidade, 

o domínio dela, a penetração nela‖ (BEREZANSKAYA et al., 2009, p. 118). 

Nas experiências na ―Escola-Comuna do NarKomPros‖ é destacada a necessidade de 

uma nova organização para a escola, em que a atualidade seja fortemente vivenciada. Em seu 

entendimento, para se atingirem os objetivos de se formar lutadores pelos ideais da classe 

trabalhadora é necessário que o educando conheça os ideais da classe trabalhadora, é preciso 

aprender a trabalhar coletivamente, viver coletivamente, construir coletivamente, lutar pelos 

ideais da classe trabalhadora. É necessário saber se organizar coletivamente, desenvolver 

hábitos e qualidade de organização, e para isso, a autogestão se constitui enquanto tarefa para 

esse fim (FREITAS, 2009). 

De acordo com Freitas (2009), a vida da Comuna era um exemplo de autogestão, toda 

a organização da escola estava as mãos dos estudantes, a escola inteira ensinava. Todas as 

posições ocupadas são intercambiáveis mediantes comissões, que eram rotativas para que 

fossem desenvolvidas as habilidades das crianças de comando e de comandados. Nela, o 

trabalho constituía como fundamento da vida, em suas diversas manifestações, no trabalho 

encontra-se a fonte formativa, o princípio educativo.  

Esse autor aponta que no capitalismo a questão do individualismo é acentuada por 

interesse social de uma classe. Já, o socialismo busca a desenvolver o lado coletivo do 

indivíduo sem que perca as particularidades individuais, ou seja,  
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[...] envolve uma concepção materialista histórico-dialética de um mundo que 

entende a formação do ser humano enquanto um sujeito histórico que desenvolve no 

interior de sua materialidade, seu meio, sua atualidade, tendo a natureza como 

cenário e a sociedade humana como parceira solidaria de seu próprio 

desenvolvimento histórico, por meio de suas lutas e de suas construções [...] 

(FREITAS, 2009, p. 95). 

 

Buscava-se uma formação do sujeito a partir de um desenvolvimento coletivo baseado 

nos fundamentos históricos e materiais que fossem conscientes enquanto sujeito histórico da 

sociedade almejada. Para esse processo de formação baseou-se em uma matriz de 

desenvolvimento multilateral dos sujeitos, quais sejam, cognitivo, afetivo, artístico-estético, 

físico-corporal, moral-ético, ecológico. 

Também, buscava-se a abrangência de uma efetivação de educação gratuita, geral, 

obrigatória e politécnica, atendendo a todas as idades sem distinção de sexos, abrangendo até 

aos dezesseis anos de idade. Essa escola deveria ter como princípios o ensino da língua 

nacional, ensino em conjunto das crianças, um ensino laico, e que estivesse em estreita 

ligação com o trabalho socialmente produtivo, preparando seus membros multilateralmente 

para a sociedade comunista (PISTRAK, 2015). 

A educação politécnica partia dos princípios marxistas que definiam algumas 

características importantes, sendo a participação direta das crianças no trabalho produtivo; o 

conhecimento teórico e prático dos princípios científicos gerais de todos os processos de 

produção; união entre o trabalho produtivo com a educação física e o desenvolvimento 

espiritual apropriado e organizado.  

Tendo esse viés, a escola deve se ocupar em resolver, em se tratando de ensino geral e 

politécnico, a questão do desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento físico e o da 

educação politécnica. E a instituição escolar só pode se considerar como uma escola 

politécnica se existe nela a ligação recíproca e ajustada entre esses três aspectos a um único 

fim (PISTRAK, 2015). 

De acordo com as discussões realizadas por Pistrak (2015, p. 38), em sua obra 

―Ensaios sobre uma Escola Politécnica‖, a educação politécnica, autêntica e completa, 

enquanto um objetivo definido a ser inserido naquela sociedade, esbarrava-se em algumas 

dificuldades que foram ressaltadas, visto que refletem diretamente na escola. Em primeiro 

lugar é a diferença entre o campo e a cidade; as diferenças se acentuavam entre o campo e a 

cidade, principalmente pelo atraso industrial do primeiro em relação ao segundo. Sendo 

assim, era necessário eliminar essa diferença, e para isso, era imperativo colocar a agricultura 

no mais avançado nível tecnológico que a indústria urbana possuía. Também se destacou a 
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necessidade de se superar as diferenças culturais desses dois polos. Tendo por essa 

perspectiva, a escola era percebida enquanto instrumento em que o Estado proletário poderia 

se utilizar para se intervir conscientemente no processo histórico. 

Em segundo lugar, era ainda necessário eliminar a diferença entre regiões de cultura 

mais desenvolvidas e mais atrasadas. O regime político anteriormente à revolução deixara 

profundas diferenças econômicas em variadas regiões da URSS. Sendo assim, a tarefa do 

Estado operário consiste em acelerar o processo de industrialização, estimulando o 

crescimento econômico em todas as áreas da União, e uma preparação adequada da força de 

trabalho. 

Em terceiro lugar, seria superar as inadaptações das fábricas e usinas de toda a 

indústria geral, de imediato, para proporcionar a participação e formação das crianças em 

idade escolar. E em quarto lugar, conforme autor supracitado, seria o plano de construção da 

União, esse plano se baseou na necessidade de uma industrialização socialista e a 

reconstrução da economia, tais ações repercutiriam nos objetivos da escola politécnica.  

O plano de reconstrução para o socialismo era uma diretriz, uma expressão da 

industrialização e de reconstrução para os anos subsequentes. Ele abrangia um gigantesco 

processo de educação para toda a população em geral que, em cinco anos, deveria transformar 

a natureza das pessoas, de forma que cada vez mais se conscientizasse enquanto pivô da 

produção e a natureza do trabalho dos camponeses no emaranhado desse processo. Para 

Pistrak (2000, p. 30), ―desenvolver a educação das massas, condição da consolidação das 

conquistas e das realizações revolucionárias, significa fazê-las compreender seus interesses de 

classe [...] significa dar-lhes uma consciência mais clara e exata dos objetivos gerais da classe 

vitoriosa‖. 

O plano não impunha nenhuma tarefa específica às escolas, mas as escolas deveriam 

tomar parte ativa desse processo e encontrar o seu lugar. Sua principal tarefa era a preparação 

de um novo tipo de pessoa que atendesse a essa nova perspectiva de sociedade, 

principalmente no quesito de elevação das condições físicas e espirituais do homem. Esse 

processo que proporciona a modificação do homem vai ao encontro de perspectiva do 

aumento da produção, que influenciaria diretamente na economia. Sua principal 

diferenciação, se comparada à produção do modo capitalista, é que o processo produtivo 

baseado na visão socialista, vislumbra libertar os sujeitos. Esses devem receber uma 

qualificação em várias direções, de modo que podem transformar uma obrigação pesada em 

prazer (PISTRAK, 2015). 
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Conforme Pistrak (2015, p. 80), para que ocorresse a realização concreta da escola 

politécnica fazia-se necessária uma reestruturação radical, tanto dos materiais didáticos como 

do velho sistema de matérias. Os próprios programas do Comitê Científico Estatal - GUS 

representavam um meio de transição da educação politécnica, visto que, por um lado, 

preservavam resquícios do velho sistema de matérias e acabava acontecendo conflitos entre o 

velho e novo. Nesse sentido, a efetivação do princípio de produção se deparou em muitas 

batalhas, pois algumas escolas não queriam e muitas vezes não sabiam pôr em prática o 

princípio da produção, muitas delas retiravam de seus trabalhos ou simplesmente davam 

ênfase nas partes teóricas. Nessa linha de raciocínio o autor destaca: 

[...] e ainda frequentemente, utilizamos as velharias pedagógicas sem submetê-las a 

uma análise cuidadosa. Admitimos uma série de ―axiomas‖ herdados do regime pré-

revolucionário, aceitamo-los como algo de absolutamente verdadeiro e procuramos 

apenas os meios práticos de adaptá-los ás necessidades revolucionarias (PISTRAK, 

2000, p. 23). 

 

Diante das inúmeras dificuldades com que se deparava para a instauração de um 

sistema pedagógico aos moldes da nova realidade vivenciada, esse autor denuncia que era 

preciso desconfiar e enfrentar ceticamente os antigos valores a que estavam acostumados, 

inclusive ressaltando que a prática revolucionária somente ocorreria se os embasamentos 

também fossem revolucionários. É por isso que defendia uma reestruturação radical dos 

materiais educativos e lutava para que os docentes deixassem as velhas práticas que não 

condiziam com a realidade que eles vivenciavam. Sua discussão procurava sempre objetivar o 

alvo que eles estabeleceram. 

Devemos oferecer na escola apenas conhecimentos científicos que não sejam 

esquecidos e que se gravem profundamente, cuja necessidade seja incontestável aos 

olhos das crianças, conhecimentos que correspondam aos objetivos principais da 

escola, correndo para a realização de seus objetivos. Ou seja, impondo-nos não com 

a quantidade, mas com a qualidade dos conhecimentos que oferecemos com a 

interação de ajudar os alunos a se apropriarem solidamente dos métodos científicos 

fundamentais para analisar as manifestações da vida. A se apropriarem dos 

conhecimentos indispensáveis para se conquistar a vida moderna! Isso significa que 

devemos, de um lado, abandonar sem lamentações grupos inteiros de disciplinas 

escolares, e conservando apenas o indispensável [...], e de outro lado, valorizar, 

reforçar e enfatizar nesta ou naquela disciplina um determinado aspecto das coisas 

em detrimento de outros [...] (PISTRAK, 2000, p. 120). 

 

Todos esses apontamentos que enfatizam a necessidade de mudança radical ou 

abandono total de disciplinas que eram ministradas no contexto das escolas soviéticas se 

faziam necessidade, para que se concretizasse uma formação adequada aos alunos, baseadas 

na cientificidade e qualidade dos conhecimentos oferecidos pela escola. Pistrak (2000) 

discorre que essas dificuldades enfrentadas pela escola, naquele contexto, davam-se por uma 
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necessidade de ainda aprender a relacionar a teoria e a prática, ou seja, com os conhecimentos 

dos processos de produção. 

Considerando os erros e acertos de tentativas de instauração de uma escola politécnica, 

Pistrak (2015, p. 138) enfatiza a necessidade de se criar uma concepção concreta e geral da 

escola politécnica. Pensando nisso, o autor estabelece três linhas principais que devem seguir 

essa concepção geral. Em primeiro lugar, é preciso criar o círculo de habilidades e 

experiências de cada idade escolar e a soma total dessas habilidades e experiências que o 

jovem deveria aprender na escola, isso deve formar o eixo do trabalho politécnico da escola.  

Em segundo, detalhar de forma clara qual a natureza e volume dos conhecimentos 

politécnicos e como se devem organizar os principais ramos da produção para fins de ensino 

escolar, esses dois requisitos devem formar um único eixo, o de educação politécnica. Para 

um esclarecimento adequado, em relação ao que se consideravam principais ramos de 

produção para serem disseminados no sistema educacional, foram elegidos por Pistrak (2015) 

as seguintes: extração de fontes de energia e metais básicos de qualquer indústria; 

transformação de energia de maneira adequada ao consumo de produção; processamento de 

materiais, processo mecânico e de elaboração; engenharia civil; indústria química de base; 

transporte e comunicação; e ramos mais importantes para a produção agrícola. A partir desses 

principais ramos, poderiam se realizar estudos de aprofundamento sobre tais nos anos mais 

adiantados da escola, considerando hoje seria a partir do quinto ano ao nono ano. 

E em terceiro, resolver a identificação dos conhecimentos educativos gerais, 

determinado pelo eixo de educação politécnica e quais conhecimentos seriam necessários 

ainda para se completar a visão de mundo materialista do estudante. Tudo isso deve estar 

interligado com a tarefa mais importante da educação comunista, as organizações políticas 

infantis da escola, com o trabalho socialmente necessário à escola. 

Ainda menciona o autor, diante das experiências vivenciadas, que se deveria haver a 

reestruturação dos períodos da escola para concretizar um educandário politécnico. Sendo 

essa divisão em três momentos: a relação dos conhecimentos politécnicos, experiências e 

habilidades; conhecimentos da teoria e prática de todos os principais ramos de produção; e a 

ligação entre o ensino e trabalho produtivo. O primeiro deles é introdutório, abrange a escola 

inicial. Sua duração seria em média de quatro a seis anos. Esse período deve dar um 

conhecimento geral, com variados materiais e ferramentas do cotidiano para a familiarização 

de diversas produções. Nesse período (primeiro grau), que abrange a crianças de seis a doze 
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anos, não se deve falar em educação politécnica, eles apenas vão dominar momentos de 

educação politécnica e organização do material educativo elementar e multivariado. 

O segundo período chama-se de prático, neles, os estudantes já devem conhecer de 

modo planejado e sistemático os principais modos de produção já elencados anteriormente. 

Esse período deve ser de sete anos ou mais, subdividindo-se em três anos para a idade de treze 

a dezesseis anos. Pistrak (2015, p. 141) considera o material educativo organizado da seguinte 

maneira: um curso de história natural que deve combinar informações gerais de física, 

química, ciências naturais e geografia, formando um único curso; alfabetização matemática 

que inclui alfabetização gráfica e figurativa; técnica e tecnologia, abrangendo os principais 

ramos de produção; curso de politecnia do trabalho, que abarca os processos de trabalho no 

laboratório, oficinas, terrenos agrícolas e produção fabril e, por último, a curso de ciências 

sociais e de línguas. Lembra o autor que todos esses cursos devem ser interligados. 

O terceiro período, ou período teórico, abrange a idade dezesseis a dezenove anos, 

nele o autor atribui a generalização teórica e conclusão às disciplinas mais complexas do 

curso. Deve-se ainda fornecer uma base científica e bem sólida, somada ao trabalho anterior a 

esse período pode-se desenvolver uma série de projetos de ordem prática que, estando ligados 

com os fundamentos teóricos estudados, nesse mesmo período, ofereça uma boa base e 

experiência ao educando. Esse período mais elevado também abrange o terceiro período 

superior com duração de três anos, o que corresponde ao II nível da escola de ensino médio. 

Nessa etapa, aconselha-se preservar as disciplinas divididas, as de caráter científicos. No 

entanto, antes disso, o aluno já deve possuir uma sólida base politécnica que o possibilite a 

trabalhar com a cabeça e com as mãos. 

Pistrak (2000, p. 47) destacou que os variados fracassos de se estabelecer o trabalho 

por diversas correntes ocorreram porque as tendências utilizadas substituíam a relação entre 

trabalho e ciência pela relação dos diferentes cursos com o trabalho da oficina. Por inexistir 

um objetivo comum entre teoria e prática, ocorriam independências entre ambos os ramos, 

acontecendo uma ligação apenas eventual. Nesse sentido, o problema, que ocorria nas 

tendências adotadas nas escolas, em relação ao trabalho, era porque considerava-se o trabalho 

como uma forma abstrata, como disciplina isolada e separada do seu aspecto principal, a 

realidade que se vivia. 

Nesse caso, uma das vias para se introduzir técnica no seio escolar, seria o trabalho 

politécnico. Para isso elenca quatro tipos das principais formas do trabalho que podem 

possibilitar a introdução da politecnia na escola, quais sejam, o trabalho do dia a dia e 
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autosserviço; trabalho nas oficinas escolares; trabalho agrícola; trabalho nas fábricas 

(PISTRAK, 2015). 

O trabalho doméstico é aconselhado por Pistrak (2000) da seguinte forma: voltados 

para a higiene pessoal, de modo a desenvolver na formação dos educandos hábitos de cultura 

sólida de higiene. ―A sujeira, falta de higiene, o desprezo pela organização da vida cotidiana, 

devem ser vencidos na escola, com a ―racionalização‖ do trabalho doméstico‖ (PISTRAK, 

2000, p. 53). Esses trabalhos devem ser coletivos, limitando-se à limpeza dos quartos, à 

manutenção da ordem e da limpeza, participação na cozinha e serviços de distribuição de 

alimentos, suscitando sempre uma reflexão científica a respeito do trabalho doméstico. 

É importante ressaltar a preocupação do autor, que advertia sobre os serviços 

domésticos que não deveriam ser penosos evitando um resultado negativo do método. 

Baseado nos mesmos princípios de coletividade e reflexão científica e sua utilidade social, 

devem ser induzidos nas crianças com o cuidado e conservação das belezas naturais, ou seja, 

devem ser estimulados nas crianças os afazeres como, a tarefa de limpeza de jardins, parques 

públicos, plantações de árvores, entre outros (PISTRAK, 2000). 

Quanto ―[...] as oficinas são necessárias à escola, servindo como instrumentos da 

educação baseada no trabalho, se não quisermos limitar a escola a um estudo puramente 

teórico do trabalho humano‖ (PISTRAK, 2000, p. 58). Esse autor discorre que é preciso 

participar do trabalho para se compreender a essência da divisão do trabalho e isso pode ser 

proporcionado pela oficina profissional. No entanto, destaca o autor que para que a oficina 

alcance suas finalidades é preciso que satisfaça algumas condições, em primeiro lugar, devem 

organizar oficinas nas quais se trabalhem os produtos mais conhecidos da vida corrente ou 

ofícios mais populares. Em segundo lugar, os materiais e métodos devem ser os mais variados 

possíveis. Em terceiro lugar, as oficinas devem oferecer um estímulo da mais ampla 

criatividade técnica das crianças, com a produção dos mais variados objetos, a mais variável 

possível (PISTRAK, 2000). 

O trabalho agrícola, enquanto forma de trabalho, deve ensinar ao educando ―[...] a 

trabalhar racionalmente, fornecendo-lhes uma bagagem cientifica geral suficiente para 

trabalhar racionalmente uma pequena área escolar, consideradas sua idade e força escolar‖ 

(PISTRAK, 2000, p. 69/70). O trabalho do docente e da escola deve consistir na melhoria 

constante da agricultura, da economia rural e das condições de vida do trabalhador rural. 

Quanto às escolas urbanas, em relação a essa ligação com a agricultura, devem estar de toda 

forma ligadas com a agricultura, seja ela de maior grau ou menor grau de contato, ―todo 
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cidadão URSS, deve conhecer mais ou menos a economia rural, porque, de uma forma ou de 

outra, deverá participar no trabalho de fortalecimento da aliança necessária entre a cidade e 

campo‖ (PISTRAK, 2000, p. 70). 

Contudo, além do estudo da economia, a escola urbana deve por pouco que seja, 

participar diretamente no trabalho agrícola, isso possibilita a compreensão do aluno do que 

seja o trabalho agrícola. Nas experiências da Escola-Comuna, no ano de 1921, por dois meses 

a escola inteira participou no trabalho do campo diretamente, esse período passado no campo 

era denominado de ―escola de verão‖, as crianças participavam no planejamento e prática da 

construção de horta e campo experimental, em trabalhos coletivos que envolviam construção 

de barracões, plantio de batatas. Os anos que se seguiram forçados pela limitação econômica 

foram obrigados a limitar o número de alunos participantes dessa experiência, foram apenas 

aqueles que não tinham para onde ir e se custear nesse período. No verão de 1922 e 1923, 

realizaram-se excursões sobre os costumes da estação hidrobiológica e pecuária do século 

XVIII, visita ao museu na aldeia ―Arkhangelsk‖ dos séculos XVIII e XIX, excursões de 

história das ciências naturais, estudo da terra, da cultura local, da cultura de hortaliças locais, 

estufas, entre outras atividades (BEREZANSKAYA et al., 2009). 

A fábrica é a última forma de trabalho destacada por Pistrak (2000, p. 78) como 

necessária a formação do educando:  

A fábrica aparece assim não como um fenômeno isolado a ser estudado sem grande 

interesse pela escola, mas como um núcleo onde se concentra toda realidade atual 

considerada em suas principais manifestações; como o nó de inumeráveis fios, 

articulando fenômenos isolados; como a encruzilhada de numerosas estradas; como 

um grande pórtico aberto para o mundo. 

 

Considerando as descrições em relação à fábrica percebe-se que a interação entre 

educando e o trabalho efetivo nas fábricas levam ao debate de várias questões. Por se tratar de 

um importante ponto de junção entre a técnica e a economia, a fábrica deve ser considerada 

pela escola não como um ponto a ser estudado de forma isolada, mas como um núcleo 

concentra a realidade vivenciada. Seu estudo leva a diferentes questões a ser debatidas, como, 

a transformação da energia em geral, as diferentes fontes de energia, as máquinas-motrizes, a 

geografia econômica das diferentes fontes de energia, a luta mundial pelo domínio da energia, 

as possibilidades técnicas contemporâneas de utilização das fontes de energia, os objetivos da 

URSS no domínio energético em geral, entre outros, (PISTRAK, 2000). Visto isso, debate-se 

a importante questão motriz da fábrica, elencando as principais questões econômicas e 

políticas em que o aluno deve ser formado. 
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Para Pistrak (2000, p. 80),―É indispensável que o aluno participe no trabalho produtivo 

lado a lado com o operário ou com o aprendiz. Qualquer outra forma de trabalho não passará 

de um sucedâneo incapaz de levar ao mesmo objetivo‖. Sendo assim, considera esse autor, 

que é importante que a criança tenha o sentimento de colaborar com a produção, assim como 

é importante estudar todas as ligações e particularidades envolvendo a fábrica.   

Conforme René Capriles (1989), foi com Makarenko (1888-1939) que se a pedagogia 

socialista. Considerando o coletivo enquanto organismo vivo e o trabalho enquanto princípios 

educativos, no desenvolvimento de suas experiências pedagógicas, Anton Semiónovitch 

Makarenko, um educador ucraniano que se embasara em fundamentos marxistas, possibilita 

perceber a importância da junção entre o ensinamento científico com o desenvolvimento do 

trabalho. É mediante esse educador e a sistematização de seus métodos educativos por base 

marxista que se possibilitou a abertura de novos caminhos a muitos jovens delinquentes, que 

haviam se perdido por meio de práticas de violência, homicídio, roubos e que ao receber a 

intervenção pedagógica desse educador, reconstroem um novo destino. 

No início do século XX, a Rússia era considerada um dos países mais atrasados do 

mundo, agravo esse principalmente no setor educacional, em que a sua população era na 

maioria analfabeta. Antes da revolução Russa, as escolas primárias eram isoladas, com 

critérios feudais, sem relacionamento entre seus respectivos programas. Esse fato resultava 

em uma instrução separatista entre as classes, limitando drasticamente a continuidade nos 

estudos. As instituições das cidades estavam em grande maioria nas mãos da grande 

burguesia, as do campo concentravam nas mãos de latifundiários, restando uma pequena parte 

na reponsabilidade do Estado. Também é válido considerar que a igreja controlava 

massivamente a instrução popular e possuía um número considerável de estabelecimentos 

educacionais (CAPRILES, 1989, p. 18). 

A escola primária clássica, em um percentual de 95%, tinha duração de dois a três 

anos, suas disciplinas eram ministradas por um único professor. O ensino se limitava à 

transmissão de dogmas religiosos, noções de leitura e escrita, e elementos básicos da 

aritmética. Somente 5% do total das escolas primárias ofereciam seis anos de ensino, com 

aulas complementares de gramática russa, história, geografia do país, geometria e a outras 

matérias. As crianças de filhos de operários e camponeses que tinham a sorte de frequentar 

essas escolas recebiam instruções não científica, baseadas em textos eclesiásticos e 

rudimentares conhecimentos aritméticos (CAPRILES,1989). 
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Com a revolução socialista Russa de 1917, houve mudanças radicais na organização 

das instruções públicas. Já não havia mais escolas privadas, o sistema escolar tornou-se 

público, todos os povos da União da República Socialista Soviética obtiveram direito de 

desenvolver sua própria cultura. Em 1919, Lênin assinou o decreto sobre a liquidação do 

analfabetismo, obrigando crianças de oito anos a adultos de cinquenta anos a aprenderem a ler 

e escrever e se alfabetizarem, segundo sua língua materna, a russa, conforme desejo de cada 

um, o Estado não só decretou ordem que todos estudassem, como deu condições para que isso 

acontecesse, a exemplo disso, foi a redução da jornada de trabalho em duas horas para os 

trabalhadores, sem que resultassem em uma diminuição de salários. Além disso, eram 

permitidos o uso de diferentes ambientes públicos para essa finalidade (CAPRILES,1989). 

Foi então, nesse contexto, que Makarenko (1989) inicia suas atividades enquanto 

educador e começa a fixar parâmetros de uma nova relação entre a teoria e a prática da 

dialética do processo pedagógico. Com ele, a escola passa a ser vista como um coletivo total e 

único, em que precisa ser organizado todos os processos educativos, e cada integrante desse 

coletivo deve sentir sua dependência a respeito dessa totalidade. 

Mesmo em meio às dificuldades de uma crise econômica e o agravamento de uma 

guerra civil a que o país passava, a Rússia investiu seu segundo maior orçamento em 

instrução pública, a fim de buscar a reestruturação da cultura de seu povo. É em meio a esse 

fim que Makarenko percebe que ―a prática pedagógica é a organização do coletivo, para a 

educação da personalidade no coletivo e, somente, através do coletivo‖ (CAPRILES,1989, p. 

35). Em meio a esse viés de grandes transformações históricas e sociais que surge a obra, 

pensamento e método desse autor. 

Anton Semiónovitch Makarenko nasceu em março de 1888, na cidade da de Belopólie 

província de Kharkov, Ucrânia. Filho de família operária, inicia na carreira docente bem cedo, 

lecionando em escolas populares, depois de ter concluído o instituto pedagógico de Poltava, 

no ano de 1917, administrou escolas em Kriúkov e Poltava, porém seu grande marco se 

realiza a partir de 1920, durante dezesseis anos dirigindo instituições educacionais 

correcionais para crianças e adolescentes abandonados (MAKARENKO, 1989). 

Em 1920, Máximo Górki, mediante uma carta enviada a Lênin, enfatiza a necessidade 

de se resolver o problema de criminalidade que envolve crianças e adolescentes de nove a 

quinze anos de idade, problema esse, que estava se ampliando a cada dia, sendo que muitos 

desses jovens eram reincidentes em diversos crimes, dentre eles um bom número de 

homicídios. Ressaltou a necessidade de criação de uma liga de combate a delinquência 
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infantil mediante a readaptação desses indivíduos por meio da educação, a fim de torna-los 

cidadãos integrados na produção social (CAPRILES, 1989, p. 79).  

Com o fim proposto, a primeira medida importante a ser tomada pelo governo foi a 

transferência das correções do âmbito da justiça comum para o setor educacional. A segunda 

medida foi a criação de uma colônia para abrigar esses menores. A solução mais viável 

escolhida pelo então governo foi a criação de uma escola de trabalho e de educação em vez de 

um reformatório. Em setembro de 1920, Makarenko foi convidado a dirigir como docente 

essa primeira colônia experimental, e como estava influenciado pelas leituras de Górki sobre a 

vida e os problemas das crianças de rua, aceitou o novo desafio proposto (CAPRILES, 1989). 

O início de seu trabalho na colônia foi de grandes dificuldades, os meses iniciais para 

esse educador e seus companheiros de trabalho foram períodos de desespero e buscas. O sítio 

que recebera estava completamente destruído, os móveis dos prédios haviam sidos furtados 

até mesmo os vidros das janelas e as árvores frutíferas do jardim, porém, em dezembro de 

1920 seis rapazes de dezesseis a dezoito anos chegam à colônia, todos criminosos, com 

antecedentes muito graves. Poucos dias de ingresso na colônia um dos rapazes comete 

latrocínio, sendo detido por um dos agentes da colônia e retornando imediatamente ao 

estabelecimento. As buscas por uma proposta de trabalho para o atendimento a esses casos em 

tratados pedagógicos foram em vão, o confronto entre professores e alunos era a cada vez 

mais crítico e violento. Os alunos ainda se considerando reclusos não respeitavam às normas, 

não estudavam e não obedeciam às instruções (MAKARENKO, 1989). 

Conforme Makarenko (1989, p. 25/26), no início foi difícil o entrosamento entre 

educando e educadores, os rapazes eram indisciplinados, não realizavam as tarefas 

deliberadas e faziam chacotas da equipe de educadores. Por muitos dias se buscaram variados 

métodos e fundamentações de literatura pedagógicas que pudessem empregar na educação 

desses educandos, porém a frustação em não se conseguir um caminho a percorrer, acrescido 

de ofensas que despertaram um estado de cólera repentina, levou-o à aplicação de uma surra 

no mais temível dos internos. Apesar de ter sido duramente criticado pela equipe docente por 

tal ato, conseguiu melhorar sensivelmente a relação entre professores e alunos. 

Compreendendo que o conflito de cada aluno se dava em relação à rejeição tanto por 

parte da família como por parte da sociedade transformando a vida desses indivíduos em 

sofrimento e solidão, Makarenko passa a organizar a colônia mediante um sistema de 

interligação coletiva das responsabilidades em que os educandos se sentiam parte fundamental 

do todo. Essa ideia veio acompanhada de uma exigência única, a disciplina rígida. Assim, 
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esse educador colocou os próprios educandos na condução dos principais programas de 

desenvolvimento do processo produtivo (CAPRILES, 1989). 

Com três meses de funcionamento, o estabelecimento já contava com trinta rapazes, 

que ainda cometiam pequenos delitos, que pouco a pouco deixaram tais práticas por 

adquirirem a consciência enquanto responsabilidade coletiva. Então, Makarenko inicia o 

trabalho com a palavra solidariedade, ação de despertar no educando a noção do nosso, e 

incorpora a disciplina já conquistada na questão da produção. É assim, que se dividiu a 

atividade docente em dois turnos, o primeiro direcionado à dedicação da produção agrícola, 

cuidados do bosque, obra em construção e manutenção dos edifícios escolares e moradia; e no 

segundo turno, os educandos assistiam às aulas com ênfase à literatura (CAPRILES, 1989). 

Aos poucos, a leitura ganha o gosto dos educandos, principalmente a autobiografia de 

Máximo Górki ―Minha infância‖ e ―Pelo mundo‖, e os alunos se identificam a esse autor se 

autodenominando gorkianos (CAPRILES, 1989). 

Considerando a formação de um cidadão para a construção do socialismo, Makarenko 

espelhou na escola, a visão leninista de condução social, ―[...] as aulas continuaram sendo a 

unidade estrutural fundamental da vida da colônia, mas a rotina diária foi governada segundo 

as leis do inter-relacionamento celular e dividida em destacamentos semelhantes aos dos 

pioneiros‖ (CAPRILES, 1989, p. 90). Essas unidades de destacamentos eram compostas por 

homens ou mulheres, contendo cerca de dez a doze integrantes, comandados por uma 

liderança eleita no conselho formado pelos próprios educandos. Havia regras que 

oportunizavam a todos os educandos a atingir a liderança, sendo esse posto de alta 

rotatividade permitindo assim uma democratização da microssociedade que era a colônia. 

Essa organização permitiu que os educadores interferissem ativamente em direção à educação 

socialista. À medida que os educandos assumiam o conceito de coletivo, mais desaparecia a 

ideia de indivíduo (CAPRILES, 1989). 

Em 1923, Lênin define o papel do ensino na construção do socialismo e Makarenko a 

assume em sua totalidade, a tese leninista pode ser resumida da seguinte forma: implantação 

da educação geral e politécnica, gratuita e obrigatória para jovens dos dois gêneros; união do 

ensino com o trabalho produtivo; alimentação, materiais, roupas a todos os alunos; 

intensificar a ação política e conscientização social entre os docentes; preparar para o 

magistérios novos docentes; incorporação da população trabalhadora numa participação ativa 

na instrução pública; promover ampla colaboração do governo na autoeducação e formação 
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individual dos operários e camponeses trabalhadores; e desenvolver ampla propaganda das 

ideias socialistas (CAPRILES, 1989, p. 99). 

Com o tempo e com o aperfeiçoamento pedagógico e econômico Makarenko 

transformou a colônia em uma fonte de renda autogestionária, com investimentos 

diversificados, inclusive com a remuneração aos educandos.  O estudo diário era 

complementado com as atividades rurais e agropecuárias. As inciativas dentro da colônia 

proporcionaram a criação de círculos artísticos e esportivos, teatro, banda de música. As 

rendas obtidas com o rendimento dos alunos permitiam que eles dessem continuidade em seus 

estudos, nos institutos técnicos ou científicos. O fundo também custeava despesas 

matrimoniais dos que decidiam se casar. Os educandos frequentavam o teatro com frequência, 

realizavam excursões para conhecer terras e costumes diferentes. E assim, a colônia se 

destacava a cada dia pela sua prosperidade e alto grau de desenvolvimento enquanto 

organismo coletivo (CAPRILES, 1989). 

Com o tempo, Makarenko percebe que a colônia necessita de novos objetivos e é a 

tomada de uma outra unidade de correção que se objetiva, agora a expansão de seu método 

para atingir outros educandos. Para isso, escolhe o centro de correção Kuriáj, ele estuda 

minunciosamente como ele introduzirá seu método e como realizará a tomada do centro. Para 

isso, introduziu o regime de mutirão e, em uma semana, desenvolveu as bases para o trabalho 

preparatório de readaptação dos educandos de Kuriáj. Tomando a colônia definitivamente em 

quinze de março de 1926, com a chegada de 120 gorkianos que modificaram a vidas dos 

Kuriajianos (CAPRILES, 1989). 

Na colônia dos Kuriáj, o educador continuou suas conquistas, desenvolvendo um 

clube de cinema, um ativo trabalho cultural, o ciclo da escola primária era de seis anos, a 

biblioteca era um verdadeiro centro de conhecimentos e comunicação. 

A organização dos educandos permitia que recepcionassem todos os tipos de visitas, 

sendo elas da vizinhança ou importante figura política. E foi com essa capacidade de 

organização que eles receberam a Máximo Górki, um autor que os educandos se 

identificavam e tornara padrinho da colônia, pelo seu intenso contato com esses educandos 

pelas vias correspondências (CAPRILES, 1989). 

Em 1928, Makarenko assume enquanto diretor, a comuna de trabalho Félix Dzerjinski, 

dotada de uma escola primária de ciclo de dez graus, essa instituição atendia inicialmente a 

crianças abandonadas e posterior a sua inauguração começou a atender filhos de famílias em 

crises. O trabalho de Makarenko inicia nessa instituição com a introdução de sessenta 
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educandos gorkianos, com isso são introduzidas as bases da nova organização educativa, que 

não demorando muito inseriram oficinas produtoras. O trabalho produtivo conforme esse 

autor desempenhou um grande papel na educação dos jovens, além de também serem as bases 

da prosperidade material da comuna (CAPRILES, 1989). 

Capriles (1989, p. 146) discorre que em Dzerjinski
8
 foi a primeira escola pública a 

implantar a autogestão econômica. Isso abriu caminho para se conseguir subsídio com um 

banco estatal, por meio de empréstimo, que possibilitaram a construção de uma fábrica de 

furadeiras elétricas. As iniciativas de Makarenko não se restringiram a esse feito, posterior em 

1932, foi montada uma segunda fábrica especializada em instrumentos elétricos, e depois 

propôs montar uma fábrica de máquinas fotográficas, que apresentara seu protótipo em 

dezembro de 1932. O aparelho foi batizado de FED, em homenagem a Félix Edmúndovitch 

Dzerjinski e, possuiu o reconhecimento internacional pela qualidade de sua fabricação. 

A educação produtiva, não levara ao descuido da cultura geral desses jovens, eles liam 

os principais jornais e revistas soviéticos, participavam de variados esportes, debates 

políticos, divertiam-se. Makarenko dispunha, a partir de suas experiências pedagógicas, que o 

princípio fundamental era exigir o máximo dos discentes, no entanto, tratando-os sempre com 

maior respeito. Afirmava que o método deve ser elaborado a partir da ideia geral da 

organização da escola e do coletivo, que a separação dos educandos mais novos aos 

educandos mais velhos era prejudicial. Além disso, chega à conclusão que não se pode educar 

um coletivo se não houver um coletivo de pedagogos, e necessário entrosamento entre o 

trabalho desses docentes (CAPRILES, 1989). 

Para se ter um bom trabalho com a educação de um coletivo, é necessária maestria, ou 

seja, conhecimento real do processo de educação, e competência educativa. Ainda é 

considerada por esse educador a necessidade de inserção de jogos em meio às atividades 

educativas, sendo importante a participação do pedagogo em sua realização. O trabalho inicial 

de criação de um coletivo e sua organização se adquirem, principalmente, por planejamentos 

das tarefas, em propor, por exemplo, aos educandos a organizar diversos eventos como, uma 

excursão, ir ao cinema. Quando a organização coletiva já está mais amadurecida pode se 

                                                           
8
 [...] No dia 3 de setembro, Makarenko deixou definitivamente os seus afazeres na Colônia Gorki e assumiu o 

desafio de dirigir a Comuna Dzerjinski, transformando-a, em 1930, na primeira escola pública em regime de 

autogestão econômica em todo o mundo. Lá foram produzidas, unicamente por crianças de 13 a 15 anos, a partir 

de 1931, as primeiras furadeiras elétricas soviéticas, além de outros instrumentos de grande aceitação popular, 

como as máquinas fotográficas FED, batizadas assim em homenagem a Felix Edmundovitch Dzer jinski. A 

educação pelo trabalho transformou-se numa educação produtiva o que, em outras palavras, significava o 

alcance de um patamar pedagógico bastante elevado, na medida em que, simultaneamente, havia os estudos e o 

trabalho. De acordo com Makarenko, o trabalho ―tinha que ser um jogo‖ (CAPRILES, 1989, p. 146). 
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atribuir maiores funções, como, balanço geral, encontros com convidados ilustres, 

remodelação de setores, etc. (CAPRILES, 1989). 

Quando a organização atinge um grau superior de preparo, ―[...] os perigos reais que 

ameaçam a organização de um Estado; eles têm de saber diferenciar os amigos e inimigos de 

sua pátria. Devem entender que a vida de cada um dos educandos é parte do presente e do 

futuro de toda a nossa sociedade‖ (CAPRILES, 1989, p. 162). 

 

2.4.4 Experiências da educação socialista na China 

 

Outra experiência de implantação de uma educação aos moldes socialista ocorreu na 

China entre os anos de 1949 a 1976. Esse período se estabeleceu a República Popular da 

China, período formativo de uma nova sociedade socialista. A instauração dessa nova 

sociedade não impediu que ocorressem inúmeras lutas ideológicas praticadas pelos defensores 

socialistas contra a ideologia burguesa. Sendo assim, com esse novo governo houve a 

necessidade de se formar um novo homem, tais medidas se fizeram na busca de se realizar a 

transição de uma sociedade socialista para uma sociedade comunista, pois de acordo a Amit 

Bhattacharyya (2016) o líder Mao Tsé-Tung acreditava que para se produzir a revolução, era 

necessário se modificar a mentalidade dos homens e mulheres. E essa transformação ocorreria 

mediante a educação, que teria como propósito formar um homem novo, imbuído de 

solidariedade ao próximo para a instauração e perpetuação dessa nova realidade. 

Nas investigações do autor supracitado, fica esclarecido que inicialmente ao 

surgimento da nova República, o sistema educativo da China permanecia o mesmo. Em 1949, 

esse sistema educacional ainda permanecia sob controle da burguesia, e somente os filhos 

dessa acabavam sendo privilegiados pelo sistema educacional, uma vez que os valores dessa 

escola se embasava em ideia liberal do ocidente promovia competitividade entre os 

educandos, o individualismo e o desenvolvimento individual no campo tecnológico. 

A permanência da educação de caráter burguês resultou na nova sociedade, o ganho de 

prestígio, poder e dinheiro, de determinados meninas e meninos por meio a educação. E ainda 

acabou restringindo áreas de pesquisas para a população. O principal defensor da permanência 

da linha burguesa era Liu Shao-chi e seus associados. Ele atribuiu às políticas de Mao Tsé-

Tung a causa das necessidades em que a China estava passando, sem levar em conta os 

diversos desastres naturais ocorridos, a retirada da ajuda da União Soviética, assim como os 
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projetos implantado por ela. Essa figura liberalista defendeu medidas liberalistas que levaram 

esse país ao retorno do capitalismo. 

No entanto, em meio a essas divergências e após a publicação do Diário do Povo 

(Renmin Ribao), de uma proposta de dois professores do campo, em que pedia ao Estado a 

confiança da gestão das escolas primárias para ficar sob responsabilidade das comunas 

populares, desencadeou ampla discussão sobre o assunto em poucos dias no país. ―O debate 

sobre o assunto ganhou tal proporção que acabou se alargando não apenas às escolas 

primárias do campo, como também as secundárias tanto urbanas, como rurais ‖ (CHINA: 

REVOLUÇÃO NO ENSINO, s/d, p. 2).  Com a revolução do ensino confiada às classes 

populares, agora ficava a cargo das massas a administração das escolas, bem como a tarefa de 

reformar o ensino a partir dos princípios revolucionários em curso. Tal princípio basilar era ― 

partir das massas para voltar as massas‖. 

Algumas propostas foram apresentadas por camponeses e professores que ofereciam a 

criação de escolas moveis para atender nos locais em dias alternados aqueles que estão em 

constante deslocamento, ou em aldeias, lugares mais esparsos. Uma medida de prevenção 

para que as crianças não ficassem sem o atendimento escolar. A criação nas brigadas de 

produção, de escolas que ofereceriam em sete anos a conclusão do ensino primário e 

secundário do primeiro ciclo, ou em nove anos o ensino primário e secundário dos dois ciclos, 

isso era uma medida para que os filhos dos proletários pudessem continuar seus estudos no 

próprio local, em uma escola de grau superior. Quanto a gestão das escolas primárias e 

secundarias das cidades, foram sugeridas que essas fossem geridas sob três formas principais:  

gestão pelas fabricas, pelo bairro ou ainda gestão pela tríplice união da fábrica-comuna-bairro. 

―A razão pela qual se preconiza confiar à organização de bairro a administração das escolas 

primárias urbanas é que, deste modo; se poderá combinar a educação escolar com a educação 

social e familiar‖ (CHINA: REVOLUÇÃO NO ENSINO, s/d, p. 4) 

Como se vê Mao Tsé-Tung instituiu algumas medidas com relação à educação. Ele 

implantou políticas que fazia com que a educação servisse à população proletária e que 

tivessem uma vinculação ao processo produtivo ―a educação deve estar a serviço da política 

do proletariado e estar combinada com o trabalho produtivo‖ (CHINA: REVOLUÇÃO NO 

ENSINO, s/d, p. 20). Totalmente contrário a tais medidas, de ligar a educação às massas, Liu 

Shao-chi defendia o estudo como caminho para se chegar a cargos públicos e isso, o levou a 

excluir os filhos das classes populares por meio do sistema de notas que era necessário para a 

admissão e promoção na escola. Porém, Mao Tsé-Tung, conteve essa tendência elitista com o 

Movimento de Educação Socialista – MES, o qual enviou diversos jovens a vilarejos com a 
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finalidade de integração desses com os camponeses e a difusão do sistema então proposto por 

Mao (AMIT BHATTACHARYYA, 2016). 

A revolução cultural era imprescindível para a não-retomada do sistema capitalista, e 

foram necessárias diversas mudanças no sistema educacional para incluir as classes populares 

na assistência educacional. Uma primeira medida foi a eliminação do exame de admissão em 

diversas instituições, o sistema de notas também recebeu alteração e os professores passaram 

a não atribuir notas. A análise do desempenho do estudante e da sala como um todo, era 

realizada por reuniões entre professores e alunos, que elencava os pontos positivos e 

negativos e realizavam sugestões para melhor desempenho dos estudos e ensino. Essa nova 

medida se denominou avanço coletivo e foi um sistema que tinha a função de não deixar para 

trás nenhum dos alunos, acabando com o antigo sistema de reprovação e aprovação.  

Amit Bhattacharyya (2016) discorre que Mao Tsé-Tung procurou dar uma educação 

política ao povo. E isso gerou mudanças não apenas nas matérias ensinadas como também na 

forma como o conhecimento era disseminado desde o nível primário. No ensino primário das 

escolas de Xangai, eram oferecidas aos alunos disciplinas de língua chinesa, aritmética, 

conhecimentos gerais, canções revolucionárias, desenhos, treinamentos físicos militares, e 

citações do Presidente Mao Tsé-Tung, conhecido como livro vermelho. Os alunos ainda 

participavam do trabalho industrial e do campo. Os conteúdos didáticos sempre enfatizavam 

as questões relacionadas às lutas de classes, à produção e às questões de experiências 

científicas. 

A integração entre o ensino e o trabalho estimulou consideravelmente a questão da 

criatividade, iniciativa dos estudantes, e ajudou estabelecer uma nova relação entre educandos 

e educadores. Essa integração era realizada por escolas que ofereciam uma formação de 

estudo em um turno e o trabalho em seu contra turno, em escolas urbanas e rurais. Também 

houve um trabalho de remodelação entre os professores, assim, como se inseriu novos 

docentes que pertenciam à classe operária, camponeses e soldados. Todas essas modificações 

visavam difundir um espírito de cooperação e de solidariedade entre as pessoas. 

As ideias filosóficas de Marx, como contradição à prática foi bem difundida entre a 

população pelos escritos de Mao, e foi atribuída a essas discussões o sucesso de produção e de 

experiência científica de muitos camponeses e operários. Os camponeses e trabalhadores a 

partir da conscientização da necessidade de se ter o domínio dos conhecimentos naturais, 

passaram a não apenas a conhecer as leis do mundo objetivo, mais a explicà-los. E isso, de 

uma forma criativa, possibilitou modificar o mundo que os rodeavam. A compreensão dos 
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domínios naturais de certas áreas possibilitou que se aperfeiçoasse a forma de plantação de 

amendoim em determinadas condições de solos, de modo a aumentar a produção desse 

produto. O aperfeiçoamento de transporte para desenvolvimento industrial, as previsões do 

tempo para descobrir as causas de fatores meteorológicos, a compreensão do movimento dos 

insetos, em como as correntes de ar quente se transformam em correntes de ar frios. 

Na área da medicina, as transformações foram surpreendentes e muitas delas foram as 

primeiras de suas espécies em todo o mundo. É exemplo de aperfeiçoamento a questão da 

anestesia por meio de agulhas, possibilitando que os pacientes pudessem ser submetidos a 

operações cirúrgicas. O uso da acupuntura que restaurou audição, cegueira e permitiu que 

paralíticos pudessem se levantar e andar. Também houve o surgimento de autores dentre a 

classe operária, realizando diversas produções, alguns deles colaboraram para a escrita da 

história da revolução camponesa socialista, após diversos estudos sobre as rebeliões 

camponesas, outros discutiram sobre a história da filosofia chinesa, além de outras produções 

(AMIT BHATTACHARYYA, 2016). 

No entanto, todos esses esforços foram sufocados, após a morte de Mao Tsé-Tung e 

restaurado pouco a pouco as ideias liberais. São exemplos de restauração das ideias liberais a 

retomada do velho sistema avaliativo de notas, o grande incentivo no desestímulo na 

participação do trabalho e ênfase para se realizar trabalhos isolados em laboratórios, em vez 

de democratizar a educação e conectá-la a luta de classe a luta pela produção e pela 

experiência científica, incentivou a uma maior desigualdade entre as classes. Todos esses 

fatores, além de outros, minaram os esforços para a permanência da sociedade socialista 

realizada na China. 

A partir das experiências demonstradas de concretização de educação integral, 

omnilateral, vivenciadas por países que tiveram na prática a revolução socialista, compreende-

se que essa proposta de educação integral só é possível numa sociedade socialista. Uma vez 

que, ao modificar a estrutura de sociedade, emergirá a necessidade de uma nova formação de 

homem a demanda dessa sociedade. Um homem que domine e compreenda as relações da 

natureza, que tenha a consciência que é resultado das relações que os homens estabelecem 

entre si no processo da transformação da natureza. Um homem que perceba sua realidade 

enquanto partes que se articulam entre si em um processo constante de constituição. Um 

homem que domine cientificamente variadas funções e que esteja apto a trabalhar em diversos 

cargos, seja ele intelectual seja aquele que vai exigir maior esforço físico, ou seja, uma 

formação total que engloba diversos aspectos do ser humano e que seja universalizado a todos 

os sujeitos, sem distinção de classe, com qualidade de altíssimo nível a toda a população.  
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Diante de tudo o que foi exposto, com relação à educação integral ou formação total 

de cada concepção, compreende-se que o Programa Mais Educação possui princípios da 

corrente pragmática, porém com novas abordagens, o neopragmatismo, que apesar de 

aparentemente demonstrar a necessidade de universalização da educação e levantar a bandeira 

de uma educação integral do ser humano, na prática se torna incapaz de formar integralmente 

o indivíduo, pois a formação total destinada à população que abarca esse programa é desigual 

da formação que é destinada a crianças de classes social mais elevadas. O discurso usado pelo 

governo enfatizando a educação integral se torna um meio ideológico e que reproduz os 

interesses da classe dominante. 

Sua ênfase nas características de proteção aos sujeitos menos favorecidos, o 

desenvolvimento de habilidades, de expressão, de iniciativa na resolução de problemas, de 

atribuir a cada sujeito o sucesso ou fracasso de sua formação, de levantar voluntariados para o 

desenvolvimento do programa, de destinar um recurso mínimo para o desempenho das 

atividades, a ênfase nas questões práticas em relação aos conteúdos científicos, com uma 

visão fragmentada da realidade, são todas características de uma educação que se constituiu 

sobre as bases de uma sociedade capitalista. A sociedade desigual, que usa do discurso 

ideológico e de conceitos críticos desenvolvidos pela classe trabalhadora, deforma-os, e 

confunde a muitos, como forma de manipulação e de recrutamento. Sendo assim, há a 

necessidade de se realizar uma educação fundada nos princípios de educação socialista.  
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3 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL E A INFLUÊNCIA DOS 

ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

 

3.1 A formação do Banco Mundial 

 

Para entender como o Programa Mais Educação foi desenvolvido nas escolas estaduais 

da Zona da Mata rondoniense é necessário primeiro analisar de onde vêm as orientações dessa 

política educacional do governo Federal. As principais políticas educacionais implementadas 

no Brasil, nas últimas décadas, são formuladas e financiadas pelos órgãos multilaterais do 

imperialismo, dentre eles, o Banco Mundial (BM) e a UNESCO (fundada em 16 de novembro 

de 1945).   

Entendemos que o BM é um organismo internacional que tem servido de instrumento 

nas mãos de países imperialistas para exercer o controle econômico e ideológico dos países 

semicoloniais. Age como um ator político, intelectual e financeiro, servindo de sua posição 

enquanto financiador de recursos para até mesmo coagir se necessário na aplicação de suas 

políticas. Nas palavras de Pereira (2009, p. 2): 

[...] o Banco sempre explorou a sinergia entre dinheiro, prescrições políticas e 

conhecimento econômico para ampliar sua influência e institucionalizar sua pauta de 

políticas em âmbito nacional, tanto por meio da coerção (constrangimento junto a 

outros financiadores e bloqueio de empréstimos) como da persuasão (diálogo com 

governos e assistência técnica).  

 

No entendimento de Pereira (2009), as políticas são diluídas nas determinações e 

exigência que o BM faz aos seus clientes solicitantes de empréstimos. Nesse sentido, ―[...] o 

BM passa a ser utilizado como um instrumento para a promoção de uma economia 

internacional livre e aberta ao capital [...]‖ (PEREIRA, 2009, p. 2). A consolidação das 

finalidades, almejadas por esse organismo, efetiva-se, à medida que se materializam e se 

implantam as políticas internacionais que são determinadas pelo Banco. Para que isso ocorra, 

os clientes do banco são pressionados ou persuadidos a seguir todas as determinações que são 

designadas pelos acordos. Estes chegam por meio de projetos planejados, que descrevem as 

ações a serem seguidas, como, o que fazer, como fazer, e quem deve fazer. Além disso, para 

garantir que esses sejam devidamente implantados e disseminados, inspeciona-os por meio de 

fiscalização. 

Conforme o entendimento de Pereira (2009) e Soares (2007), o BM pode ser 

considerado como uma criação dos Estados Unidos, que enquanto acionista majoritário e 

membro de maior influência, têm ditado as regras e políticas desse organismo internacional. 
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Para Pereira (2009) o Grupo Banco Mundial (GBM) é constituído por sete 

organizações, quais sejam, Banco 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. De acordo com o autor, a expressão ―Banco Mundial‖ 

designa apenas para o BIRD e a AID. Veja-se o papel de cada um deles. 

O Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) e as 

instituições que o compõem – é o maior e mais importante dentro do Grupo do Banco 

Mundial. Sendo produto da conferência de Bretton Woods, nasceu em 1944, junto com o 

FMI. Sediado em Washington, deu início as suas operações com menos de quatrocentos 

funcionários. Em 1947, tinha 47 membros filiados, com sessenta e dois anos de operações, já 

possuía cerca de 185 países membros, vê-se que essa organização é de alcance mundial, e a 

função designada ―[...] 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). 

As operações do BIRD de início, até o final dos anos de 1950, voltaram-se 

predominantemente aos países mais industrializados que atingiram em mais de cinquenta por 

cento dos empréstimos oferecidos. Os recursos desse organismo derivam de três fontes: 

subscrição de capitais efetuadas pelos Estados-membros, levantamento de capital em fontes 

privadas com custos moderados e oferecendo-os aos clientes com uma condição mais 

favorável que o mercado internacional de capitais e ganhos que recebem nas negociações de 

suas receitas. 

As modalidades dos empréstimos são de investimentos e ajustamentos. Os 

empréstimos direcionados ao investimento abrangem projetos de infraestrutura social e 

econômica, assistência técnica ou institucional, intermediação financeira e recuperação de 

emergência. A segunda modalidade, o de ajustamento, busca reajustar a economia doméstica 

externa e interna dos países em relação à economia internacional. No entanto, com o passar 

dos anos, diversas crises emergiram e foi necessária a criação de mais duas modalidades de 

empréstimos, a de ajuste estrutural ―especial‖ e o ―programático‖. 

Pereira (2009) ressalta que, apesar de o Banco realizar empréstimo apenas ao setor 

público, o mundo dos negócios tem sido beneficiado pela realização de suas negociações, 

visto que, estão em jogo muitos contratos de diversos bens e serviços que serão disponíveis no 
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meio comercial por meio de licitações internacionais abertas a diversas empresas que sediam 

os Estados-membros. No entanto, ―Historicamente, as empresas estabelecidas nos países 

capitalistas mais industrializados abocanham a maioria esmagadora dos contratos [...]‖ 

(PEREIRA, 2009, p. 14), ou seja, os credores investem seu dinheiro ganhando juros 

exorbitantes e ainda resgatam grande parte dos mesmos com o direcionamento indireto desses 

as grandes empresas que sediam os países mais industrializados. 

Quanto à Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), a investigação 

científica de Pereira (2009) apontou que o surgimento da AID modificou a natureza do Banco 

Mundial transformando o curso e o conteúdo de suas operações. Este organismo foi o que 

causou maior impacto na formatação do GBM. Sua origem foi em 1960, com a finalidade de 

atender e conceder empréstimos com longos prazos e juros baixos ou até mesmo nulos, a 

países de menor poder aquisitivo que não eram incluídos ao acesso ao mercado de capitais do 

Banco. As exigências realizadas pela associação para conceder os empréstimos, era que o país 

estivesse em nível de pobreza, o envolvimento para obter recurso no mercado de capitais, e se 

comprometer em realizar políticas consideradas sólidas e responsáveis. 

Os membros da AID se dividem em dois grupos: os principais doadores e os doadores 

com menores obrigações financeiras. A direção e administração dessa organização apesar de 

serem independentes no meio formal, os comandos se restringem aos mesmos que direcionam 

o BIRD. As fontes de recursos advêm das doações dos países membros e do ressarcimento de 

suas operações creditícias. 

A Corporação financeira internacional (CFI) tem sua origem em 1956, com a 

finalidade de expandir o setor privado nos países de menor poder aquisitivo de forma a 

completar as políticas do BIRD. Pereira (2009) afirma que as ações dessa organização 

direcionam a: financiar projetos empresariais específicos, participar como sócia do capital de 

empresas, financiar créditos a bancos intermediários, oferecer acessória técnica nos mercados 

de capitais aos interessados, realizar transações comerciais em projetos apenas com 

lucratividade.  

Atuando junto ao Estado para catalisar recursos públicos à organização atua de forma 

integral como intermediária entre os interesses públicos e privados, conforme apresenta 

Pereira (2009, p. 30). Assim, a assistência financeira da CFI destina-se a atender empresas 

não apenas de médio e pequeno porte, na realidade grande parte de suas transações abrangem 

grandes corporações dentre elas estão, Coca-Cola, Santander, Royal Dutch Shell, entre outras. 
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A Agência Multilateral de Garantias de Investimentos (AMGI) é uma agência que foi 

criada em 1988 para garantir em forma de seguro os riscos dos investidores. Além dessa 

finalidade, ainda destina em expandir as empresas multinacionais. Esta organização ―fornece 

seguros [...] cobrindo um leque amplo que abarca situações como 

expropriação/desapropriação de bens, descumprimento unilateral de contrato por órgãos 

públicos, restrições à repatriação de lucros, guerras e conflitos civis‖ (PEREIRA, 2009, p. 31). 

O assessoramento aos governos em conceder políticas favoráveis para a atração de 

investimentos de capitais estrangeiros e a mediação de conflitos entre investidores e governos 

receptores também é uma de suas características. Essa agência desenvolve um ponto muito 

importante, já que vai garantir o investimento das finanças estrangeiras e realizar a abertura 

doméstica dos países pobres e de rendas médias. Uma das diferenças entre as seguradoras 

privadas e a AMGI é que ela garante a cobertura dos riscos em até vinte anos, os 

investimentos ser cobertos em até noventa por cento e a dívida em até noventa e cinco por 

cento. A cobertura abrange infraestrutura, agroindústria, química, petróleo e gás, 

telecomunicações, água, transporte, turismo, finanças, mineração e energia elétrica, entre 

outros. 

O Instituto de Desenvolvimento Econômico, mais tarde renomeado como Instituto do 

Banco Mundial (IBM), foi criado em 1955. Este funciona na sede do banco em Washington. 

Inicialmente sua finalidade era a formação de quadros políticos e técnicos locais para as 

atividades de elaboração, e de execução das políticas e econômica doméstica, em que os 

países necessitariam ao executar os projetos e programas do desenvolvimento capitalistas. 

Pereira (2009) descreve que, inicialmente, o instituto tinha como alvo a formação de 

pessoas que estavam ligadas ou vinculadas no setor político e econômico, em que, 

estrategicamente, iria ocupar um cargo político ou ainda estar envolvida em algum projeto 

que o BM estivesse financiando. No entanto, com o tempo esse instituto passou a dispor a 

formação para diferentes públicos nas quais envolviam diversos sujeitos, como, pessoal de 

ONGs, jornalistas, acadêmicos, professores de educação secundária, além de outros. 

Segundo Pereira (2009), o Painel de Inspeção tem sua origem em 1993, funcionando 

independentemente como um foro de verificação, em que averigua denúncias de pessoas ou 

organização, que foi, ou possivelmente será afetada negativamente por projetos que o BM 

esteja envolvido. As acusações devem dispor de descumprimento do BM de seus próprios 

procedimento e regras operacionais em desacordo. Para que sejam acatadas as reclamações é 
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necessário que os denunciantes não tenham obtido êxito de uma resposta satisfatória nas 

próprias agências bancárias ou staff.  

Ao receber uma reclamação o painel de controle vai decidir se deve remeter ou não a 

diretoria do executivo, uma vez prosseguido com as investigações a diretoria tomará as 

providências de decisão quanto a continuidades das investigações por parte do painel ou não, 

uma vez autorizada o painel dará uma versão final quanto aos fatos e encaminhará a 

administração do banco que terá seis semanas para redigir um relatório para a diretoria 

responder quantos às investigações. 

Os membros que constituem o painel são escolhidos pelo presidente do BM e 

aprovados pelos membros da diretoria executiva para atuarem em um mandato de cinco anos 

não retroativos, no entanto há uma restrição aos sujeitos que fazem parte enquanto membros 

de não poder ter trabalhado dois anos anterior ao mandato no BM e depois de eleito também 

não poderá exercer a qualquer cargo vinculado a ele. 

 

3.2 Abrangência do BM em diversos setores  

 

Pereira (2009, p. 37) mostra em sua pesquisa que a atuação do BM tem se expandido 

em vários setores, se dá por meio de parcerias e associações de diversas organizações 

internacionais. Um exemplo demonstrado pelo autor são as ações e parcerias realizadas, em 

que, o BM assume uma posição de liderança e amplia sua influência e seu raio de ações. Essas 

parcerias se dão por meio de associações e agências de desenvolvimento multilateral, Bancos 

multilaterais, e instituições sub-regionais.  

Conforme disposições na página de informação The World Bank (2016) sobre o Banco 

Mundial há diversas parcerias entre ele e multilaterais. Nesta, estão: Fundo Global para o 

Meio Ambiente (GEF), Grupo Consultivo para Assistência aos Pobres (CGAP), Grupo 

Consultivo para a Pesquisa Agrícola Internacional (CGIAR), Educação para todos, 

Associação Mundial para a Água (GWP), Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAV), 

Fundo de Carbono, Fundo de Reconstrução do Haiti (HRF) entre outras. Perceba que as 

relações realizadas pelo banco abrangem ―[...] fundações privadas, organizações não-

governamentais, instituições de pesquisa, corporações privadas, instituições financeiras 

internacionais e organizações bilaterais e multilaterais financeiras e de assistência ao 

desenvolvimento‖ (PEREIRA, 2009, p 38). Todas essas parcerias apontam o alcance e 

influencia que esse organismo tem realizado em diversos setores. 
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3.3 Estrutura do BM 

 

De acordo com o ―The World Bank‖ (2016) o Banco Mundial possui uma instância 

máxima chamada de conselho de governadores. Ele é formado por um governador e um 

suplente representante de cada país membros, dos quais fazem parte o total de 189 países, 

cada emissário exerce o mandato de cinco anos, não podendo ser reconduzido. O ocupante 

desse cargo geralmente é um ministro de finanças, o presidente do banco central ou um 

funcionário de posto similar a esses cargos. 

Todos os poderes de decisão do Banco são deliberados pela assembleia de 

governadores. Eles se reunirão uma vez a cada ano ou quantas vezes forem necessárias se 

convocadas pelos diretores executivos. Os governadores e suplentes não serão remunerados, 

porém as despesas incorridas pela participação nas reuniões serão realizadas pelo Banco. Os 

governadores poderão delegar algumas atribuições aos diretores executivos que têm função de 

realizar as atividades gerais do Banco. 

Os diretores executivos são compostos por vinte e cinco membros com respectivos 

suplentes, desse total, cinco diretores serão indicados diretamente pelos maiores acionistas. 

Os demais diretores representam países ou grupos de países, sua eleição ocorre pelos 

governadores que não representam os acionistas majoritários. A diretoria executiva terá 

sessão contínua na sede do BM com reuniões de acordo com as necessidades dos andamentos 

que os negócios exigirem (The World Bank, 2016). 

Os diretores executivos escolherão um presidente como o chefe do executivo e conduz 

os negócios do banco de acordo com a direção da diretoria. Ele é responsável pela 

organização, nomeação e dispensa de funcionários e agentes. Possui ainda, um conselho 

consultivo que é escolhido pelos governadores, deve ser em pelo menos sete pessoas, eles 

devem ser representantes de banca comercial, industrial, trabalho e interesses agrícolas, com 

uma maior representação nacional possível. Esse conselho deverá repassar ao Banco questões 

relacionado a políticas em geral. 

Em relação à participação dos membros cooperados nas decisões das atividades, 

realizadas pelo Banco, serão de acordo com o percentual de ações que o país detém. Ou seja, 

o voto é desigual, pois o poder de voto é condicionado pela subscrição de capital, medido pelo 

tamanho da economia e renda per capta. Além disso, de acordo com Pereira (2009) mesmo 

que informal a força política no sistema internacional também influencia nesse quesito. A 

tabela a seguir demonstra o percentual de voto de cada membro desse organismo: 
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Tabela 1 - Poder de voto de administração executivo 

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

VOTING POWER OF EXECUTIVE DIRECTORS 

DIRECTORS APPOINTED BY: NO OF 

VOTES 

PERCENT 

OF TOTAL 

1. UNITED STATES (VACANT) 

2. JAPAN (KAN) 

3. CHINA (CHEN) 

4. GERMANY (MUELLER) 

5. FRANCE (DE VILLEROCHE) 

6. UNITED KINGDOM (HINES) 

332,640 

166,066 

107,216 

93,123 

87,213 

87,213 

15.80 

7.89 

5.09 

4.42 

4.14 

4.14 

ELECTED DIRECTORS: 

7. GODTS (BELGIUM) 

AUSTRIA 

BELARUS  

BELGIUM 

CZECH REPUBLIC 

HUNGARY 

KOSOVO  

LUXEMBOURG  

SLOVAK REPUBLIC  

SLOVENIA 

TURKEY  

 

13,884 

4,679 

33,036 

8,063 

10,037 

1,588 

2,274 

3,838 

2,158 

26,265 

 

105,822 

 

5.03 

8. ROJAS (VENEZUELA, REP.BOL.DE) 

COSTA RICA 

EL SALVADOR 

GUATEMALA  

HONDURAS  

MEXICO  

NICARAGUA  

SPAIN  

VENEZUELA, REPUBLICA 

BOLIVARIANA DE  

 

1,092 

763 

2,623 

1,263 

19,720 

1,230 

42,920 

20,983 

 

90,594 

 

4.30 

9. HEEMSKERK (NETHERLANDS) 

ARMENIA 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 

BULGARIA 

CROATIA 

CYPRUS 

GEORGIA 

ISRAEL 

MACEDONIA, FORMER YUGOSLAV 

REPUBLIC OF MOLDOVA 

MONTENEGRO 

NETHERLANDS 

ROMANIA 

UKRAINE 

 

1,761 

1,171 

5,837 

3,406 

2,083 

2,206 

6,641 

1,049 

1,990 

1,310 

42,320 

4,633 

11,599 

 

86,006 

 

4.08 
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10.  EUN (KOREA, REPUBLIC OF)  

AUSTRALIA  

CAMBODIA  

KIRIBATI 

KOREA, REPUBLIC OF  

MARSHALL ISLANDS  

MICRONESIA, FEDERATED STATES 

OF 

MONGOLIA  

NEW ZEALAND 

PALAU  

PAPUA NEW GUINEA  

SAMOA  

SOLOMON ISLANDS  

TUVALU  

VANUATU  

 

30,882 

836 

1,087 

31,584 

1,091 

1,101 

 

1,088 

7,858 

638 

1,916 

1,235 

1,135 

1,083 

1,208 

 

82,742 

 

3.93 

11. SMITH (CANADA) 

ANTIGUA AND BARBUDA  

BAHAMAS, THE 

BARBADOS 

BELIZE  

CANADA  

DOMINICA 

GRENADA  

GUYANA  

IRELAND  

JAMAICA  

ST. KITTS AND NEVIS  

ST. LUCIA  

ST. VINCENT AND THE GRENADINES 

 

1,142 

1,693 

1,570 

1,208 

58,976 

1,126 

1,153 

2,078 

7,026 

3,337 

897 

1,174 

900 

 

82,280 

 

3.91 

[…] 

Fonte: Banco Mundial (2014) http://www.worldbank.org/en/about/leadership/votingpowers. 

 

De acordo com a tabela 1 percebem-se as posições enquanto acionistas majoritários do 

Banco. Em primeiro lugar na liderança os Estados Unidos com 15.80% dos votos, seguido do 

Japão com 7,89%, China com 5,09%, e a França e Reino Unido com 4,14% cada, o restante 

dos percentuais dos votos são distribuídos entre grupos de países que se reúnem para formar 

blocos de percentuais de votos: 

Para a grande maioria dos Estados-membros, a agregação a um grupo não é produto 

de uma escolha, pois não têm possibilidade de apresentar candidatura isolada, 

devido ao pequeno número de votos que detêm. Os que optam pela agregação a 

utilizam para aumentar a participação relativa no total de votos e/ou a influência 

sobre os Estados que integram o grupo. Como contrapartida, no entanto, sofrem uma 

perda relativa de autonomia decisória, uma vez que cada membro fica obrigado a 

partilhar decisões e aceitar, em graus variados, certa rotatividade na indicação para o 

posto de diretor executivo (PEREIRA, 2009, p. 47). 

 

http://www.worldbank.org/en/about/leadership/votingpowers
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Ao analisar a soma de votação dos primeiros seis colocados em relação às lideranças 

executivas do BM, chega-se a 37,06 % o percentual desses líderes. O percentual de voto está 

estritamente relacionado com o poder de riqueza nacional dos países, os líderes em votação 

também são países que detêm maiores riquezas em nível global. Uma reportagem do site 

Veja.com, com redação em 08 de outubro (2015) expôs a previsão de crescimento esperada 

para o ano de 2016 dos países e demonstra que os mesmos países que detêm a liderança dos 

interesses bancários estão nas primeiras colocações da tabela. Ou seja, mesmo que 62,94 % do 

restante das ações estão nas mãos 184 países as políticas de prevalência sempre estarão a 

favor dos interesses dos países com maior poder aquisitivo, visto que o peso da distribuição 

de voto possui medidas diferenciadas. Isso remete à ideias de Mill, quando se discutia o 

sufrágio universal, defensor de uma democratização distorcida, sugeria a popularização do 

voto, no entanto, com pesos diferenciados para não perder das mãos o controle dos interesses 

dos proprietários do capital. O gráfico 1 traz dados expostos pela revista:  

 

Gráfico 1 - Projeções do FMI para o PIB de 2016 

 

Fonte: (FMI, 2017) 

 

Além de grande porcentagem das ações estarem nas mãos apenas de cinco países é 

válido ressaltar que quando se tratar de mudanças envolvendo o percentual de votos ou o 

estatuto do Banco o peso de votação deveria ser em pelo menos três quintos dos votos dos 

membros associados e os EUA é o único país possuidor de veto para tais mudanças 

(PEREIRA, 2009, p. 48). 

Outro apontamento realizado por Pereira (2009) é a questão da indicação do 

presidente. Segundo o autor, a nomeação do presidente do BM deveria ser escolhida dentre 
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um dos governadores e terá que ser um cidadão norte-americano, enquanto o diretor gerente 

do FMI deveria ser cidadão europeu. O interesse pela gerência nas mãos de um norte-

americano não é por casualidade: 

A insistência dos EUA em monopolizar a escolha do presidente do Banco Mundial 

não é por acaso: a presidência do Banco de fato cumpre um papel decisivo na 

governança da instituição. Como ressaltou Kapur (2002: 59-60), o cargo dá ao seu 

ocupante um púlpito de visibilidade e alcance inigualáveis. Além disso, o presidente 

tem considerável poder para estabelecer a agenda da instituição, definindo quais 

questões são trazidas à mesa e quando o são. Os acionistas, por intermédio dos 

diretores executivos, podem rechaçar um empréstimo proposto pela gerência. 

Porém, a decisão de trazer um empréstimo ante à Diretoria, e quando, cabe 

exclusivamente ao presidente. O presidente 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. 51). 

 

Tendo em vista as discussões anteriores em que apontam a monopolização ao direito 

de veto pelos Estados Unidos, a sua superioridade no percentual de ações e a escolha da 

presidência como prerrogativa desse país, torna a instituição, enquanto organismo 

internacional, um instrumento de utilização e manipulação com imposição de seus interesses 

sem qualquer negociação com os demais acionistas, isso revolve em ações limitadíssimas 

quando diz respeito à independência dessa instituição. 

3.4 História do desenvolvimento do Banco Mundial e como suas políticas são inseridas 

nos países semicolônias 

De acordo com Pereira (2009), por volta de 1941, antes do término da Segunda Guerra 

Mundial, os Estados Unidos iniciaram a preparação de uma proposta de instituição 

econômica, que seria posta em prática no pós-guerra. Esse organismo tinha a função principal 

de garantir aos EUA o livre comércio dos produtos americanos, abertura do mercado 

estrangeiro ao país americano e o acesso às matérias-primas necessárias para se tornar uma 

potência mundial de armamento. 

Em Bretton Woods, nos EUA, com a realização da Conferência Monetária e 

Financeira das Nações Unidas entre quarenta e quatro delegações associadas e aliadas, mais 

um país neutro (Argentina) iniciam as negociações para a criação de um organismo 

econômico baseadas em princípios e instituições multilaterais, tendo a finalidade de 

impedimento do panorama de disputas do empobrecimento dos vizinhos, ou seja, as disputas 

políticas comerciais de proteção e desvalorização comercial competitiva. Apesar de vários 

países estarem participando da conferência é entre dois países que realmente as negociações 

se realizam (Reino Unido e EUA):  

Na visão dos planejadores, era preciso erigir um sistema que encorajasse a 

estabilidade econômica, o pleno emprego, o livre comércio e o investimento 
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internacional, vistos como condições para a conquista e a manutenção da paz e da 

prosperidade entre as nações. Ambos também defendiam a autonomia dos Estados 

para praticarem políticas econômicas que protegessem as economias nacionais de 

pressões financeiras internacionais. Essa abordagem conformava o embedded 

liberalism, uma reação ao capitalismo liberal (laissez-faire) que marcou os anos pré-

guerra (PEREIRA, 2009, p. 53). 

 

Após várias negociações entre Inglaterra e EUA acordou-se a formação de um banco 

internacional que visaria a reconstrução e desenvolvimento dos países membros necessitados 

de ajuda. Apesar de se constituir um banco, essa organização não visava competir com bancos 

privados, nem fortalecer o setor público, a ele caberia ―financiar projetos para fins produtivos 

relacionados a obras públicas de fácil definição, supervisão e aferição de resultados que não 

fossem de interesse direto da banca privada‖ (PEREIRA, 2009, p. 59). Com a assinatura de 

vinte e oito Estados membros, que ratificaram o acordo por meio dos governantes de seus 

países, o banco inicia suas operações em 1946. 

O início da atuação desse organismo enfrentou-se vários problemas, entre eles o 

limitado capital, que, apesar de ter um capital inicial de 10 milhões, na prática era disponível 

somente 3,2 bilhões em caixa, além disso, faltava credibilidade da instituição para angariar 

investidores em seus bônus. A investidura de um presidente de nome era fundamental no 

processo de credibilidade da instituição. É aí que se ―nomeia John McCloy para a presidência 

do BIRD, Robert Garner para a vice-presidência e Eugene Black para a Diretoria Executiva‖ 

(PEREIRA, 2009, p. 70). Advogado renomado com um entendimento e envolvimento bem 

elevado no que diz respeito a políticas externas, consegue ganhar a confiança dos investidores 

de Wall Street.  

No que diz respeito aos empréstimos, o banco inicialmente realiza suas operações 

disponibilizando recursos direcionados em sua grande maioria a países capitalistas mais 

industrializados, pois não queria arranhar sua credibilidade conquistada diante de Wall Street. 

No entanto, a partir dos anos de 1950, os empréstimos a países considerados em 

desenvolvimento começam a atingir maiores percentuais.  

De acordo com Pereira (2009, p. 76), ―[...] desde cedo o Banco reconheceu que o 

ambiente de políticas de um país influenciava a produtividade de investimentos específicos e 

a solvência dos prestatários‖. Nessa visão é que o banco passa a realizar assistências técnicas 

e a realizar exigências para disponibilizar seus empréstimos aos clientes. No entendimento da 

instituição, a assistência técnica era necessária, uma vez que, os governos dos países 

semicoloniais necessitariam de administrar melhor os investimentos. 



 
 

125 

A assistência oferecida se desenvolvia com a instalação de uma agência específica que 

se conectava a determinados ministérios ou a administração pública. Essa ajuda tinha a 

finalidade de gerenciar os projetos. Outra exigência para a concessão de empréstimo pelo BM 

era a disciplina fiscal e monetária do país. Verifica-se que os empréstimos eram direcionados 

para a infraestrutura física, como, geração de energia elétrica na construção de represas e 

usinas termoelétricas, via de transporte, e telecomunicação. 

Para se ter uma noção, nos quatorze anos de operações, o Banco não direcionou 

nenhum empréstimo à assistência social, ou seja, nenhum investimento do banco se realizou 

no direcionamento de escolas, hospitais, saneamento básico, água potável e alimentos. Os 

projetos selecionados para ser financiados tinham que ser pagáveis, duradouros e lucrativos, o 

que solicitava apreciações de custo-benefício que realizasse impacto nas atividades produtivas 

com geração dos lucros (PEREIRA, 2009, p. 79). 

Com o passar dos anos, o Banco começa a modificar sua relação com os países 

semicoloniais, agora passa a oferecer assistência técnica que se dá por meio do programa 

Ponto IV que colocaria em prática o desenvolvimento capitalista e sua consolidação:  

Lançado por Truman em 1949 no rastro do Plano Marshall e da criação da OTAN, o 

programa se baseava na assistência técnica e financeira a países então considerados 

subdesenvolvidos em diversas áreas da atividade econômica, político-administrativa, 

educacional, cultural e científica, com vista a aumentar a taxa de crescimento 

econômico, elevar os padrões de vida da população e massificar a ideologia do 

―mundo livre‖. [...] Em outras palavras, os projetos financiados pelo Banco eram 

orientados, a um só tempo, à promoção da modernização econômica como forma de 

contenção do comunismo, à dinamização das relações desiguais entre centro e 

periferia e, por fim, à extensão das relações capitalistas, em clave anglo-americana, a 

todo o ―mundo livre‖ (PEREIRA, 2009, p. 83, grifo no original). 

 

Todas as modificações da atuação do BIRD não são por acaso. Utilizado como um 

instrumento nas mãos dos EUA, o Banco passa a interferir nas estruturas dos países 

semicoloniais modificando-os de acordo com os ideais capitalistas, de modo a consolidar o 

ideal de sociedade almejado.  

A política de desenvolvimento dos países semicoloniais significava a expansão dos 

comércios dos países mais industrializados, ou seja, modernização econômica seria a entrada 

das grandes indústrias internacionais para saquear as matérias-primas desses países, a mão de 

obra barata e a comercialização dos produtos industrializados, além de conter a avanço das 

ideias socialistas e os processos da revolução proletária. A tática dos americanos era: 

Primeira, a ampliação e o aprofundamento das relações econômicas entre os países 

―mais desenvolvidos‖ e os ―menos desenvolvidos‖ para forjar um ―moderno sistema 

de iniciativa privada‖ na periferia [...]. Segunda, o impulso à modernização 

tecnológica da atividade agropecuária, considerada vital para o desenvolvimento 

socioeconômico do campo, a industrialização dos países periféricos e as exportações 

agrícolas [...]. Terceira, um trabalho amplo, intenso e sistemático de doutrinamento, 
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inclusive mediante a manipulação do ―orgulho nacional‖ [...] (PEREIRA, 2009, p. 

94). 

 

Como explicitado pelo autor, as três dimensões das atuações faziam parte da aliança 

para o desenvolvimento que era exigido pelo programa de ajuda externa, que fora lançado 

como impedimento do alastramento comunista que poderia ser um contágio aos países latino-

americanos, visto que Cuba já havia se tornado socialista. Ou seja, ―[...] o Banco Mundial se 

envolveu progressivamente nesse processo de estabilização e expansão do sistema capitalista 

mundial. Mediante programas de ajuda e concessão de empréstimos crescentes aos países do 

sul a partir dos anos 50‖ (SOARES, 2007, p. 18), além de conter as ideias comunistas de 

revolução da época. 

De acordo com o entendimento de Pereira (2009), nesse período de impulso ao 

desenvolvimento dos países semicoloniais, o Banco possuía uma sólida lucratividade em 

consideração as suas atuações, porém a sua concessão aos créditos havia diminuído por 

motivos de endividamento desses países, que por sua vez, estavam com percentuais bem 

elevados quanto a sua capacidade de pagamento dos investimentos. A solução realizada por 

essa organização foi disponibilizar ainda mais empréstimos tornando os países mais 

endividados e dependentes ao capital estrangeiro: 

A resposta da gestão Woods a tal situação consistiu em deixar de considerar o 

endividamento como um problema para vê-lo como parte da solução [...]. Em termos 

concretos, a política do Banco passou a combinar, de um lado, a suavização das 

condições de pagamento e, de outro, o aumento da concessão de empréstimos e 

créditos. Tratava-se de expandir a ―solvência‖ dos seus clientes, uma vez que a 

mesma era cada vez mais encarada como uma ―função do crescimento‖, ligada ao 

aumento da ―capacidade de absorção‖ de capital estrangeiro [...]. Para 

operacionalizar essa orientação, o Banco abrandou os critérios de solvência e passou 

a valorizar outros indicadores para a autorização de empréstimos, como o potencial 

de crescimento e o tipo de política econômica implementada, o que, por sua vez, 

aumentou a importância da ―assistência técnica‖ no modus operandi do Banco 

(PEREIRA, 2009, p. 98). 

 

No período dos anos sessenta, os empréstimos passaram a modificar as áreas de 

investimentos e tornaram ainda mais volumosos em relação a disposição dos valores 

anteriores, agora a área social ganha um maior destaque, pois anos anteriores não se tinha 

qualquer investimento nessas áreas. De acordo com Soares (2007, p. 32), o Brasil recebeu de 

1966-1975 na área da agricultura um investimento de 9,2%, que até então não se tinha 

investimento, 3% em investimento em água e esgoto, e na área da educação 1,6%, 

investimentos que, anteriormente, não contemplavam estas áreas. Nos anos de 1976-1983, os 

investimentos nas áreas de agricultura e educação tiveram um aumento considerável chegando 
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a um percentual de 22% de investimento na área da agricultura e de 13,1% na área da 

educação. 

O aumento considerado na área da agricultura é explicado como uma política de 

expansão do capitalismo nesse setor, em que beneficiaria a agroindústria norte-americana por 

meio da produção e exportação de seus produtos: 

Os empréstimos para agricultura foram os que mais cresceram na carteira do Banco 

durante a gestão Woods. Por quê? Uma série de fatores empurrou o Banco nessa 

direção. O principal deles está ligado ao processo de expansão capitalista no setor 

agrícola conhecido como Revolução Verde. Com o apoio da Fundação Rockefeller, 

experimentos realizados em 1943 no estado mexicano de Sonora desenvolveram 

sementes híbridas de trigo cuja alta produtividade dependia de condições ótimas de 

irrigação e do uso intensivo de pesticidas, fertilizantes químicos e máquinas 

agrícolas produzidos por agroindústrias norte-americanas e européias. Logo vieram 

experimentos similares com sementes de milho [...]. No início dos anos cinqüenta, a 

Fundação Rockefeller se associou à Fundação Ford e à USAID com o propósito de 

formar técnicos e economistas especializados para difundir as novas variedades na 

Índia [...]. Durante a década de sessenta, ambas as fundações patrocinaram a criação 

de centros de pesquisa agrícola em diversos países. O primeiro foi o Instituto 

Internacional de Investigação sobre o Arroz (IRRI) nas Filipinas em 1960. Depois 

vieram o Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo (CIMMYT) no 

México em 1966, o Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) na Nigéria 

em 1967 e, no mesmo ano, na Colômbia, o Centro Latino-Americano para 

Agricultura Tropical (CIAT). Os quatros tinham em comum a missão de aumentar a 

produtividade agrícola nos países da periferia e, graças às fundações, contavam com 

recursos técnicos norte-americanos de ponta sem sobrecarregar a política externa 

norte-americana (PEREIRA, 2009, p. 106). 

 

É essencial a compreensão dos investimentos do Banco nesse setor, a modernização 

dos países semicoloniais beneficia a expansão da indústria dos países investidores, ou seja, 

todas as políticas elaboradas e destinadas aos países semicoloniais aumentam ainda mais seu 

estado crítico de condição de miserabilidade e enriquece cada vez mais os países mais 

abastados, separando ainda mais o despautério entre as riquezas dos países. 

No entanto, as políticas desse organismo continuam a defender que é por meio da 

expansão industrial que trarão condições melhores à economia dos países semicoloniais e 

farão com que esses países cheguem a classificação de países desenvolvidos. Montaño (2014, 

p. 55) contribui com a compreensão: 

Sob a influência da ―Teoria Geral‖ de Keynes (1985), e estruturado a partir da 

CEPAL, elabora-se a ―Teoria do Desenvolvimento‖. A mesma, a partir da renda 

nacional e per capita e do ritmo das inversões, classifica os países em: a) 

―desenvolvidos‖, b) ―em-vias-de-desenvolvimento‖ e c) ―subdesenvolvidos‖, como 

estágios e etapas de um processo (naturalizado) que podem ser percorridos por todos 

os países, desde que nas condições adequadas: o subdesenvolvimento é aqui visto 

como uma etapa inicial do necessário desenvolvimento econômico. Para a CEPAL, 

este processo de desenvolvimento econômico e social deve ser estipulado pelo 

Estado e com participação da sociedade, mediante metas de crescimento industrial 

e de infraestrutura, o que promoverá maior produção e consumo, e 

consequentemente bem-estar social. Nesse caso, a passagem de um país 

―subdesenvolvido‖ para um país ―desenvolvido‖ seria produto de investimentos 

estatais na produção, no consumo e na infraestrutura (produtivo-comercial e em 
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serviços sociais). Surge assim o ―desenvolvimento‖ nos países latino-americanos, 

que no caso particular do Brasil vai caracterizar fundamentalmente o governo JK e o 

―milagre econômico‖ da ditadura militar. 

 

Essa teoria busca demostrar que, ao modernizar o país com a abertura de 

investimentos de capital estrangeiro e industrialização, a população estará sendo diretamente 

beneficiada, uma vez que, sua condição financeira será elevada de modo a sair do estado de 

miserabilidade. No entanto, o processo de desenvolvimento de um país leva a uma relação de 

dependência entre países imperialistas (dominantes) e países semicoloniais (dominados), em 

que o segundo passa a ser dependente financeiramente mediante empréstimos e das 

tecnologias necessárias ao desenvolvimento e a primeira juntamente com suas corporações 

passa a absorver boa parte dos lucros dos países que estão sendo industrializados. Estes 

ocorrem não exclusivamente pela exploração de recursos naturais, mas com a lucratividade 

que adquirem pela produção industrial nos países dependentes, pelo pagamento das 

tecnologias compradas, pela amortização das dívidas que foram adquiridas dos empréstimos e 

a lucratividade das filiais que são remetidas as empresas centrais ou matrizes (MONTAÑO, 

2014). 

E assim vai se moldando a política do Banco, na defesa pelo ―desenvolvimento‖ dos 

países semicoloniais como forma de erradicação da pobreza que viria pelo crescimento 

econômico, por vias da industrialização, porém: 

A idéia (sic) de que a superação da pobreza dar-se-ia, fundamentalmente, pelo 

aumento da ―produtividade dos pobres‖, no campo e na cidade, tinha como premissa 

a idéia (sic) de que vivia em condições de pobreza apenas quem não estivesse 

inserido em atividades consideradas produtivas. Tal proposição operava um triplo 

movimento: primeiro, apagava o caráter desigual e combinado das formas de 

exploração e, portanto, a ―funcionalidade dos pobres‖ (desempregados, 

subempregados, pequenos agricultores, etc.) para a acumulação capitalista; segundo, 

isolava a pobreza do conjunto das relações sociais, como se fosse um fenômeno em 

si mesmo; terceiro, reificava as modalidades mais predatórias de desenvolvimento 

capitalista, na medida em que explicava a pobreza como exclusão do progresso, e 

não como um dos seus resultados (Assmann, 1980: 47; Payer, 1980: 140). Esse 

triplo movimento permitiu ao Banco fortalecer politicamente a consigna da luta 

contra a pobreza, ao fazê-la parecer autoexplicativa e legítima por si própria. 

Permitiu, também, eludir a questão dos baixos salários e da necessidade de criação 

de empregos, na medida em que deslocava o foco de análise para a qualidade da 

inserção atomizada dos indivíduos no mercado (PEREIRA, 2009, p. 156). 

 

No entanto, de acordo com Soares (2007), após duas décadas de intenso crescimento 

da economia mundial a pobreza se mantinha. Então MacNamara entra em cena na 

administração do BM, dando continuidade nas mudanças iniciais da gestão anterior, passando 

a dar maior ênfase na questão relacionada à pobreza, motivando assim uma nova distribuição 

setorial dos empréstimos, enfatizando a agricultura e setores sociais como política de 

investimento desse momento.  
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O que inicialmente era estimulado em direção apenas em infraestrutura vai agora aos 

poucos se amoldando a um novo rumo ou novas áreas, que é a abrangência de novos setores 

principalmente no setor social e da agricultura. Mas todas essas mudanças não são por acaso, 

o novo gerenciamento do Banco direcionado por McNamara a partir de 1968, tinha por 

premissa o reconhecimento à derrota militar dos EUA no Vietnã. Não só no campo militar os 

EUA deveria manter sua superioridade, mas sua segurança agora também repercutia no 

campo político, que ―[...] dependia, agora, também da preservação da ordem política, o que 

implicava crescimento econômico, melhoria dos indicadores sociais básicos e redução da 

desigualdade socioeconômica‖ (PEREIRA, 2009, p. 113), pois esse gestor via na pobreza e na 

injustiça social um perigo correlato a uma ameaça militar:  

McNamara anunciou a agricultura — na verdade, a agropecuária — como o setor 

que teria a maior expansão dentro do programa creditício, com a justificativa de que 

constituía ―o fator-chave para o crescimento econômico na maioria dos países em 

desenvolvimento‖ [...], da qual viveriam dois terços da população daqueles países 

[...]. Também passariam a ter mais importância na carteira do Banco os projetos da 

área ―social‖, como educação (tanto no meio urbano como no rural), fornecimento 

de água potável, saneamento básico, nutrição, saúde primária, habitação urbana e 

planejamento familiar (PEREIRA, 2009, p. 116). 

 

Anunciou também que a destinação dos empréstimos seriam maiores para a África, 

América Latina e Caribe locais em que os investimentos deveriam até mesmo triplicar 

(PEREIRA, 2009, p.116).  

A gestão de McNamara também desenvolveu a criação do Grupo consultivo para 

Pesquisa Agrícola Internacional (CGIAR), um marco na gestão desse sujeito, pois o objetivo 

desse centro de pesquisa era a propagação da revolução verde em todo o planeta. Muitos 

cientistas foram formados de acordo com o sistema CGIAR, e após ocuparam consideráveis 

cargos como: de ministros de Estados, membros de diretorias de centros de pesquisas e 

empresas multinacionais (PEREIRA, 2009, p. 122). O Banco agora passa a ser não apenas 

gestor financeiro, mas também intelectual. O triângulo de ligação entre financeiro, científico e 

estado passa a ser peça chave na manipulação e dependência a cada dia dos países 

dependentes. 

Outro feito da gestão de McNamara foi o endividamento desses países, com a 

disponibilização da abertura de uma maior quantidade no oferecimento de empréstimos. Esse 

incentivo no aumento de créditos resultou no endividamento de muitos países, que sem 

condições e capacidade de honrar os compromissos firmados, obrigam o Banco, a renegociar 

diversos débitos e as dívidas chegam a patamares absurdos. Sobre o assunto, Soares (2007, p. 

25) afirma que só a América Latina repassara em dólares aos credores em dez anos o 
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equivalente a 500 bilhões, apesar de esse valor ter sido repassado a dívida aumentou de 360 

bilhões para 450 bilhões de dólares. Conforme a autora, esse endividamento se torna um sério 

obstáculo ao desenvolvimento dos países.  

Com o déficit elevado dos países dominados, o Banco por meio da AID (Associação 

de Fundo Internacional) passa a oferecer condições privilegiadas de financiamentos. Esses 

recursos destinam a países grandes de baixa renda em que os EUA tenham alguns interesses 

políticos (SOARES, 2007, p. 19). O interesse de endividamento acima da capacidade de 

pagamento, apesar de muitas críticas e oposições dos principais financiadores, continuou 

acontecendo, de acordo com o relatório de 1979 que foi exposto por Pereira (2009, p. 157) 

―[...] o endividamento externo da periferia era parte do processo de ajustamento global [...]‖. 

É nesse período que o presidente do BM passa a exigir que seus clientes se adequem aos seus 

critérios caso queiram a contrair empréstimos. Esse reajustamento tinha por pano de fundo 

outro projeto, que o banco enquanto gestor ofereceria aos seus clientes endividados, o ―ajuste 

estrutural‖. 

Assim, a partir dos anos de 1980, após a eclosão da crise e endividamento dos países 

semicoloniais, o BM passou a determinar várias condições para possibilitar a liberação de 

recursos financeiros, e como estava em uma posição considerável e central em relação aos 

precários créditos internacionais, os países passaram a se submeter às exigências desse 

organismo, visto não ter opções no mercado. E assim,  

De um banco de desenvolvimento, indutor de investimentos, o Banco Mundial 

tornou-se o guardião dos interesses dos grandes credores internacionais, responsável 

por assegurar o pagamento da dívida externa e por empreender a reestruturação e 

abertura dessas economias adequando-as aos novos requisitos do capital globalizado 

(SOARES, 2007, p. 20/21). 

 

Com as modificações realizadas na trajetória do banco, garantidas pelos seus gestores, 

que tornaram esse organismo no maior centro mundial de informações a respeito do 

desenvolvimento, implicaram influência e controle aos países tomadores de empréstimo.  

Leher (1999) compreende que com a ocorrência do endividamento, mais a proliferação 

do aumento dos juros, multiplicou o débito dos países devedores que ficavam reféns e 

incapacitados para o pagamento da dívida. Com esses fatores, os devedores perderam seu 

poder de pressão sobre esse organismo e tornaram vulneráveis aos mandos e desmandos dessa 

instituição. Nas análises do autor, verifica-se que o BM aproveitou da fragilidade a qual 

passavam os países semicoloniais para implantar as reformas estruturais (neoliberiais) nesses 

países. Essa implantação tinha por finalidade centralizar o setor privado como eixo central do 

crescimento do país. 
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O endividamento dos países levou o Banco a estabelecer uma série de condições para 

a contração de empréstimos, essas condicionalidades levaram a intervenção de políticas 

internas e até mesmo nas modificações das legislações dos países solicitantes de empréstimos. 

Dessa forma, sobrepujando a habitual influência que já desempenhava sobre as políticas 

setoriais dos países dependentes ―[...] o Banco Mundial passou a exercer amplo controle sobre 

o conjunto das políticas domésticas, sendo peça-chave no processo de reestruturação desses 

países ao longo dos últimos quinze anos‖ (SOARES, 2007, p. 21). 

No entendimento de Soares (2007), a finalidade do projeto de ajuste estrutural é 

assegurar a manutenção do pagamento da dívida e modificar a estrutura econômica dos países 

credores, de forma a retirar todas e quaisquer características indesejadas e inconvenientes aos 

padrões de desenvolvimento. As reformas estruturais são pautadas em um entendimento mais 

adequado ao crescimento liberal, privatista, de abertura ao comércio exterior e fiel aos 

princípios monetário.  

Assim, as reformas de ajustes se pautam em cinco eixos principais: primeiro, no 

equilíbrio orçamentário, principalmente os relacionados aos gastos públicos; segundo, na 

abertura comercial que inclui a diminuição de tarifas de importações ou até mesmo sua 

eliminação; terceiro, na liberalização financeira que abrange a reelaboração de normas que 

restringe o capital estrangeiro; quarto, a desregulamentação do mercado doméstico, que é a 

intervenção mínima do Estado no controle de preços; e quinto, a privatização dos serviços 

públicos e empresas. 

Conforme o entendimento da mesma autora, os ajustes estruturais realizados são 

extremamente contraditórios, uma vez que não constrói um desenvolvimento sustentável e 

ainda é responsável pela desestruturação da economia e sociedades que estão sendo 

implantado. Em suas palavras a referida argumenta: 

O México seguiu fielmente a cartilha de ajuste do Banco Mundial. Cortou gastos 

públicos, promoveu um profundo processo de privatização, abriu a economia para às 

importações e ao capital estrangeiro, tendo como resultado um fluxo intenso de 

recursos externos e o retorno de taxas e crescimento positivas que pareciam 

confirmar o sucesso das políticas, apesar da intensificação da pobreza. Mas a 

vulnerabilidade do modelo se mostrou rapidamente com o crescimento acelerado 

dos déficits comerciais, a redução das reservas e a brusca fuga de capitais do país no 

final de 1994 (SOARES, 2007, p. 25). 

 

Os ajustes estruturais vêm ocorrendo há mais de duas décadas e não mostram 

resultados positivos e, mesmo assim, continuam sendo implantadas as reformas sem 

quaisquer modificações que sejam relevantes ao melhoramento de condições de vida ou 

eliminação da pobreza. Tudo o que se percebe são modificações de focos nos setores 
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específicos como forma de sanar a desigualdade e contenção de tensões sociais que 

possivelmente poderia se emergir com a pobreza extrema e comprometer a continuidade das 

reformas econômicas.  

Para Soares (2007), a atuação do Banco trouxe consequências extremamente 

negativas:  

Após cinquenta anos de operação e empréstimo de mais de 250 bilhões de dólares, a 

avaliação da performance do Banco Mundial é extremamente negativa. Esta 

financiou um tipo de desenvolvimento econômico desigual e perverso socialmente, 

que ampliou a pobreza mundial, concentrou renda, aprofundou a exclusão e destruiu 

o meio ambiente. Talvez a mais triste imagem desse fracasso seja a existência hoje 

de mais de 1,3 bilhões de pessoas vivendo em estado de pobreza absoluta 

(SOARES, 2007, p. 17). 

 

Da mesma maneira que nos outros países, o Brasil também sofreu intervenções por 

esse organismo. Soares (2007, p. 36) aponta que as operações desempenhadas por esse banco 

na economia brasileira provocaram uma série de mudanças que se ajustavam aos acordos de 

Washington. É a partir de 1990, com o governo Collor, que se implantaram programas de 

estabilização, cortes em gastos públicos, renegociação da dívida externa, promoveu abertura 

de comercial, estimularam ingressos à entrada de capitais estrangeiros, iniciou as 

privatizações, eliminou programas de que tinham por finalidade o controle de preços, 

aumentou as exportações e desmantelou as políticas e serviços públicos. 

Como na experiência Mexicana, os ajustes no Brasil levaram a uma diminuição da 

renda per capita e aumentou a concentração de renda, alastrando a pobreza e a exclusão social 

do país. Isso agravou a miséria já existente no país a qual chega a um percentual de 40% da 

população abaixo da linha da pobreza (SOARES, 2007, p. 17).  

Soares (2007, p. 25) aponta que os resultados negativos demonstrados fizeram o BM a 

sofrer diversas críticas e pressões para se instituir reformas em suas políticas, o que resultou 

em algumas mudanças. No entanto, entende a autora, que as modificações realizadas não 

alteraram os principais pilares da política macroeconômica do banco, destinando-se as 

reformas a políticas relacionadas a meio ambiente, recursos florestais, reassentamento de 

populações, energia, acesso a informações, participação da população afetada nos projetos, 

bem como a composição de um painel independente de apelação: 

Apesar da ênfase dada, sobretudo a partir de 1992, ao combate à pobreza, o Banco 

não questiona o caráter excludente das políticas de ajuste, e suas propostas se 

restringem ao financiamento de programas sociais compensatórios voltados para as 

camadas mais pobres da população, destinados a atenuar as tensões sociais geradas 

pelo ajuste (SOARES, 2007, p. 27). 
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Por meio dessa compreensão, percebe-se uma astúcia que tem em vista abrandar os 

acendimentos dos exaltados por meio de programas que suavizam aparentemente a condição 

do sujeito. Contudo, o desígnio e finalidades camufladas que permeiam as operações 

efetivadas pelo Banco, são outros, bem diferentes: 

A dimensão mais profunda da transformação que se busca, quando se fala em 

desenvolvimento justo, participativo e sustentável, é aquela em que as pessoas, tanto 

individual como socialmente, se transformam a si próprias em sujeitos do seu 

próprio desenvolvimento e assumem plenamente este papel, com todas as condições 

e dificuldades que isto implica (ARRUDA, 2007, p. 56). 

 

Ainda nos escritos de Soares (2007) é ressaltado a participação em destaque do BM 

nos setores sociais, principalmente no campo educacional, como relata a autora, ―o Banco 

Mundial vem dando ênfase especial à educação, vista não apenas como um instrumento de 

redução da pobreza, mas principalmente como fator essencial para a formação de ‗capital 

humano‘ adequado aos requisitos do novo padrão de acumulação‖ (SOARES, 2007, p. 30).  

De acordo com Arruda (2007, p. 58), a I Conferência Anual do Banco Mundial sobre o 

Desenvolvimento da América Latina e Caribe no Rio de Janeiro no Ano de 1995, demonstrou 

a Educação Básica como um dos focos discursados pelo banco como um motor ao 

desenvolvimento. O Banco, analisando e relacionando os altos índices de pobreza com os 

baixos índices da educação, chegou à conclusão, que são a insuficiência de capital humano o 

mais importante dos males que impedem o crescimento econômico do país. Dessa forma, 

aposta no setor educacional básico como o principal equilíbrio e acelerador do crescimento 

econômico com a igualdade e democracia. 

No entanto, representantes da sociedade civil (pesquisadores, professores e outros) 

questionam as propostas do banco afirmando ―[...] é impossível separar crescimento 

econômico, distribuição de renda e educação. Portanto, um crescimento concentrador gera 

empobrecimento, exclusão e baixos índices de qualidade na educação‖ (ARRUDA, 2007, p. 

58). Esses representantes defendem que a separação a educação básica e universitária é um 

erro, pois uma é continuidade da outra que servirá para a autonomia do país no plano 

produtivo, no plano de pesquisa cientifica e para o desenvolvimento tecnológico. Assim, os 

representantes ressaltaram que o Banco e os governos devem atentar para não colocar a 

educação como o remédio para todos os males, pois: 

Os países altamente industrializados estão revelando a face perversa do tipo de 

globalização que hoje predomina: os EUA são ao mesmo tempo o país mais rico do 

mundo e o que apresenta maior número de pessoas com grau de doutor e mestre que 

dirige táxis e servem mesas em bares. Na França, o novo presidente Jacques Chirac 

busca tecer um pacto social para superar o alto índice de desemprego (ARRUDA, 

2007, p. 59). 
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A partir da compreensão de Arruda (2007), a educação para todos como alvo a ser 

atingido não parece realista e muito menos financeiramente viável. O autor questiona quais as 

reais finalidades de uma educação para todos; esta não seria uma educação operacional, com a 

pretensão de atender apenas a economia? Por meio desses argumentos é possível a reflexão: 

sobre que tipo de educação se pretende oferecer? Por que um determinado nível de ensino 

será priorizado? Será que a prioridade no ensino básico é a solução para todos os problemas 

necessários ao crescimento da economia? Nesse entendimento, o referido autor argumenta 

―[...] uma educação apenas funcional, voltada para responder passivamente às demandas da 

economia selvagemente competitiva de hoje certamente não será libertadora para a maioria 

dos educandos‖. (ARRUDA, 2007, p. 59). Da mesma forma, Coraggio e Corullón (2007, p. 

116) concordam que o investimento da educação não reduz a pobreza sem um contexto de 

uma política de redistribuição da renda. 

Para Marília Fonseca (2007, p. 232) o BM vem atribuindo a educação como forma de 

alívio à situação da pobreza do Terceiro Mundo, em especial em tempos de ajustes 

econômicos. A educação é considerada como fator direto para o crescimento econômico, já 

que por meio dela se provêm os técnicos necessários ao setor produtivo advindos do ensino 

profissionalizantes que se direcionou em determinados projetos financiados pelo banco ao 

ensino médio. 

Dessa forma, ―para as ideologias dominantes, o melhor antídoto para os males 

decorrentes do desemprego é a educação elementar e a formação profissional‖ (LEHER, 

1999, p. 26). Ou seja, o que se pretende difundir na chamada educação para todos é uma 

aprendizagem superficial que pretende formar uma mão de obra que atenda a economia do 

país e que possa ser facilmente manipulada. Isso pode ser percebido pela aversão do Banco 

em investir nas universidades públicas. 

Essa situação é vista por Silva e Puziol (2013), que dizem ser a teoria do capital 

humano
9
. Tendo em vista, que o objetivo é ―[...] visar apenas ao desenvolvimento da 

                                                           
9
 A concepção dos fatores que determinam o crescimento econômico está enraizada nos estudos clássicos da 

economia, os quais justificam que os fatores de produção como terra, (terras cultiváveis, urbanas e recursos 

naturais) capital (edificações, máquinas e equipamentos) e trabalho (faculdades físicas e intelectuais dos seres 

humanos) são os elementos básicos para a produção de bens e serviços, gerando riquezas e influenciando o 

desempenho econômico. Por isso, Kliksberg (1999) classifica os fatores que determinam o crescimento 

econômico nos seguintes tipos de capital: a) capital natural, constituído pelos recursos naturais existentes em 

cada país ou região, bem como a proporção de terras com boas condições de cultivo, extração vegetal e mineral, 

entre outros aspectos; b) capital construído (capital físico), o qual inclui a infraestrutura, bens de capital, capital 

financeiro e comercial; c) capital humano, caracterizado pelos níveis de nutrição, saúde e educação da 

população, além dos investimentos inseridos nessa área; d) capital social, determinado pelo nível de associação 

entre os indivíduos, estudado recentemente como uma forma determinada do crescimento econômico, tanto de 
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capacidade profissional na busca do desenvolvimento sustentável da economia globalizada e à 

integração da sociedade mediante as atribuições que seriam de responsabilidade do Estado‖ 

(SILVA E PUZIOL, 2013, p. 2). 

No mesmo sentido Fonseca (2007), reforça discorrendo que esse nível de ensino é 

considerado como mais apropriado, devido assegurar as massas um ensino mínimo de baixo 

custo e necessário às diretrizes que posteriormente serão implantadas pelo banco, que além de 

aliviar a pobreza também será usada como controle do crescimento demográfico e de 

crescimento da produtividade das populações mais carentes. 

Coraggio e Corullón (2007) também chamam a atenção para a questão da dualidade da 

educação. A educação das classes populares pode vir acompanhada de uma redução da 

qualidade e complexidade dos serviços públicos, tornando uma educação desigual com 

disparidade bem acentuada no que diz respeito aos conhecimentos. Porém essa dualidade 

pode ser camuflada por meio da aquisição de um certificado nacional de aprovação: 

[...] todos têm acesso à escola primária, mas têm escolas primárias de qualidade 

muito diferente, diferença essa que se oculta sob a aparência de um mesmo 

certificado nacional de aprovação. Nesse caso, a aparência do ―para todos‖ esvai-se, 

e torna-se evidente a dualização do modelo, em que um direito pretendidamente 

universal é exercido de um modo por um cidadão de primeira (se obtido via renda) e 

de outro por um cidadão de segunda (se alcançado via ação pública) (CORAGGIO; 

CORULLÓN, 2007, p. 90). 

 

Uma educação que promova uma formação diferenciada a diferentes classes sociais e 

com qualidades e padrões de acordo com a capacidade de renda, certamente induzirá a 

ampliação por um mercado privado no setor educacional, levando a uma demanda pelo 

pagamento a uma educação particular, já que, quem pode pagar por uma qualidade melhor 

para a formação profissional certamente alcançará cargos mais elevados com melhores 

remunerações. Todas as ações do BM certamente têm uma finalidade: a descentralização da 

educação e incentivo ao setor privado, pois sabendo o banco que a retirada de subsídios de 

outros níveis da educação pública certamente será preenchida pelo setor particular. 

(CORAGGIO E CORULLÓN 2007).  

Os autores destacam que a teoria neoclássica também utilizada no âmbito educacional 

é empregada para difundir a ideia, que o aumento do produto nacional depende da 

acumulação de capital físico ou capital humano. Essa teoria tem sido empregada nos últimos 

                                                                                                                                                                                     
base local, quanto regional. Dentre tais variáveis, o autor ressalta que o capital humano e o capital social têm 

obtido participação majoritária no desempenho econômico-regional (VIANA; LIMA, 2010, p. 138). 

[...] A educação é vista não somente como um determinante do crescimento e progresso econômico, mas também 

como um dinamizador de externalidades positivas para a sociedade, pois alavanca maior consciência ao 

indivíduo, seja de caráter político, ético, moral ou social, minimizando fatores de risco à população e 

proporcionando maior bem-estar coletivo (VIANA; LIMA, 2010, p. 142-143). 
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trinta anos com resultados que contrariam as hipóteses almejadas e em muitas ocasiões, os 

efeitos não se concluíam: 

Este modelo [...] fracassou como teoria para explicar o movimento econômico 

inclusive em uma época de relativa estabilidade institucional, dominada por um 

mesmo estilo de desenvolvimento, continua sendo aplicado para explicar as relações 

entre a educação e a economia e para seguir ações que conduzam ao 

desenvolvimento numa época de transição (CORAGGIO e CORULLÓN, 2007, p. 

99). 

 

Como já mencionadas, as medidas do banco para continuar intervindo no setor 

educacional embaladas por uma teoria que demonstram resultados contrários têm apenas uma 

perspectiva, a de influenciar a descentralização da educação. Esse incentivo elimina os 

investimentos do governo nessa área, desestimula os interesses de sindicatos dos professores, 

associações de estudantes universitários e burocratas do governo central em intervir nas 

políticas educacionais. 

Tendo como centro dos holofotes da instituição BM, a área educacional é viável, 

conforme destacam as análises de Torres e Corullón (2007) que apontam seis modificações 

que foram ocorrendo com relação às atuações do organismo desde 1980: um grande volume 

de empréstimos para a educação; importância crescente no ensino fundamental e secundário; 

ampliação do financiamento em todas as regiões do planeta; menos investimento em 

construção de escolas; escolarização de meninas; transição de um enfoque de um projeto 

setorial. 

Tais modificações do organismo, nesse setor, são atribuídas segundo a algumas 

situações: número elevado de criança sem educação; pouco mais da metade das crianças que 

estão inseridas no ensino primário chegam a completá-lo; a questão da alfabetização dos 

adultos enquanto problemática; grande diferença de educação entre os países da Organização 

para a cooperação e desenvolvimento Econômico e economias de transição da Europa e Ásia.   

O BM atribui a esses problemas para implantar reformas na educação priorizando seus 

componentes e estratégias. Uma vez que considera a educação como pedra angular para o 

crescimento econômico, considera a reforma educativa inevitável e de grande urgência, 

prorrogar essa reforma é apenas trazer sérios custos econômicos, sociais, e políticos para o 

país (TORRES; CORULLÓN, 2007). 

Os autores ainda ressaltam que, no quesito qualidade de educação, o Banco defende a 

introdução de alguns insumos que teriam resultados positivos: 

Para o caso da escola de primeiro grau, consideram-se nove fatores como 

determinantes de um aprendizado efetivo, nesta ordem de prioridades, segundo a 

percentagem de estudos que revelariam uma correlação e um efeito positivos [...] (1) 

bibliotecas; (2) tempo de instrução; (3) tarefas de casa; (4) livros didáticos; (5) 
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conhecimentos do professor; (6) tarefas de casa; (7) laboratórios; (8) salários do 

professor; (9) tamanho da classe (TORRES; CORULLÓN, 2007, p. 134). 

 

O investimento em infraestrutura não é recomendado pelo BM, as recomendações 

direcionadas a essa questão é repassar a comunidade e família o compartilhamento dos custos, 

realizar diversos turnos dos locais e fazer manutenção da infraestrutura. 

A reforma também tem como prioridade aspectos administrativos e financeiros da 

educação, as recomendações são: reestruturação orgânica dos ministérios, das instituições e 

escolas, fortalecimento no sistema de informação capacitação de pessoal em assuntos 

administrativos. Para a autonomia financeira e administrativa das escolas, recomendam-se 

medidas como: utilizar impostos dos governos central e local, dividir custos com a 

comunidade, solicitar doações das comunidades, estipular as diversificações de receitas, 

certificados e empréstimos educativos e financiamento com base em resultados e qualidade; 

autonomia da direção e professores para decidir diversos assuntos (TORRES; CORULLÓN, 

2007). 

A educação passa a ser analisada com critérios próprios do mercado e a escola é 

comparada a uma empresa. O ensino resume-se a um conjunto de insumos [...] que 

intervêm na caixa preta da sala de aula – o professor sendo mais um insumo- e a 

aprendizagem é vista como o resultado previsível da presença (e eventual 

combinação) desses insumos. Cada insumo se valoriza em separado e é priorizado 

ou não em virtude de duas questões: sua incidência sobre a aprendizagem (segundo 

estudos empíricos que mostrariam tal incidência) e seu custo. É sob estes parâmetros 

que é definido um conjunto de ―avenidas promissoras‖ e ―becos sem saída‖ para a 

reforma da escola de primeiro grau, priorizando, por exemplo, o livro didático (alta 

incidência e baixo custo) sobre o docente (alta incidência mas alto custo), a 

capacidade em serviço sobre a formação inicial, ou o livro didático sobre a 

biblioteca escolar (TORRES; CORULLÓN, 2007, p. 140). 

 

Dessa forma, a educação é tratada como um assunto empresarial que precisa ser 

resolvido por meio de aplicação e formulação de políticas acordadas em gabinetes fechados 

impostos verticalmente por meio de leis e normas, currículos e textos, capacitação de 

professores entre outros que chegam a sala de aula como um paraquedas: 

[...] a reforma educativa proposta pelo BM representa o modelo clássico de reforma 

vertical, de cima para baixo. O que se delega e descentraliza são, na verdade, 

decisões já tomadas; o que resta para decidir nos âmbitos intermediários e locais são 

as possíveis adaptações e variações dessas decisões tomadas pelo poder central 

(TORRES; CORULLÓN, 2007, p. 183). 

 

Não existe liberdade de uma participação efetiva da sociedade. Além do mais, as 

divergências atribuídas aos resultados negativos das reformas nunca são direcionadas a quem 

as formulou. O fracasso é atribuído como ingerência dos recursos, falta de competência e 

execuções erradas dos projetos no desenvolvimento diário.  
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Para o entendimento do Banco sobre as saídas para o melhoramento da educação 

brasileira recorre-se a Tommasi (2007, p. 197) ―o diagnóstico do Banco sobre o sistema de 

educação brasileiro ressalta que o maior problema é a baixa qualidade, causa dos altos índices 

de repetência e evasão‖. O autor, em sua discussão, afirma que o banco propõe algumas 

finalidades para reversão desse quadro, quais sejam, melhoria da capacidade de aprendizagem 

do aluno, redução das altas taxas de repetências, aumento das despesas por aluno, pois atribui 

a ineficiência da educação por falta de livros didáticos e outros materiais pedagógicos, prática 

imprópria dos docentes que estimulam a reprovação e a baixa capacidade de gestão. 

 

3.5 As políticas de educação integral no Brasil a partir de 1990 e as normativas para a 

educação integral. 

 

Em Washington, no ano de 1989, definiram-se em uma reunião entre o governo dos 

EUA e técnicos do Banco Mundial, FMI e BIRD e economistas liberais as reformas a serem 

implantadas na América Latina. O consenso de política adotada para os países que 

compunham esse continente foi principalmente a implantação das ideias neoliberais as quais 

se pautam em três principais pilares, diminuição do papel e tamanho do Estado, 

desregulamentação das relações trabalhistas e abertura econômica e comercial (CRUZ, 2003). 

De acordo com Peroni (2003), as transformações no setor educacional brasileiro 

começam a ocorrer no ano de 1990, e com a vitória de Fernando Collor de Melo para a 

presidência se inicia um programa Setorial de Ação na área da educação. Essas mudanças 

correspondiam aos ideais desse governo, que tinha como expectativa a modernização do país, 

conforme os interesses da ―nova‖ ordem econômica (nada mais que a volta do liberalismo 

clássico), chamada de neoliberalismo.  

Entretanto, ressalta a autora que a consolidação dessas transformações ocorreu 

somente no mandato subsequente, o de Fernando Henrique Cardoso (FHC). É em 1992, que 

Murílio de Avelar Hingel, ministro da educação, ao participar da Conferência Mundial de 

Educação para Todos na China percebeu que o Brasil não cumpria acordos anteriormente 

realizados em Jomtien e firmou um compromisso de levar a Paris no ano de 1993, um plano 

de educação para o Brasil. O ocupante posterior do mesmo cargo, Paulo Renato de Souza, 

também continuou prosseguindo os caminhos de seu antecessor acatando servilmente as 

recomendações desse organismo internacional. Suas ações, tal como as do governo FHC, 

eram apreciadas pela presidência do BIRD (ALTMANN, 2002, p. 80). 
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Essa continuidade na efetivação das sugestões internacionais era percebida desde a 

proposta do plano de governo de FHC, em sua primeira candidatura, em que defendia que o 

maior problema da escola elementar do ensino brasileiro era o enorme desperdício financeiro. 

A Solução do problema como proposta de governo estava de acordo com os planos e 

recomendações do Banco: 

[...] as taxas de repetência do sistema e o brutal desperdício financeiro e de esforços 

a ela vinculados. As medidas propostas para a educação incluíam, entre outras: a 

redução das taxas de responsabilidade do Ministério da Educação como instância 

executora; o estabelecimento de conteúdos curriculares básicos e padrões de 

aprendizagem; a implementação de um sistema nacional de avaliação do 

desempenho das escolas e dos sistemas educacionais para acompanhar a consecução 

das metas de melhoria da qualidade de ensino (ALTMANN, 2002, p. 80). 

 

Todas as ações para sanar os problemas do ensino elementar que o governo sugeriu em 

seu plano de gestão estavam de acordo com o diagnóstico e proposta para reversão do quadro 

que o Banco Mundial fizera em relação aos problemas do sistema de educação do Brasil como 

mencionado anteriormente por Tommasi (2007). 

Outras atuações de acordo com os moldes internacionais foram os investimentos em 

livros didáticos como necessidade à melhoria da educação, realizado pelo governo FHC 

através do programa Nacional de Livro Didático, do investimento em microcomputadores em 

vez de investimento em bibliotecas e a convocação de pais e comunidade a fazer parte em 

maior participação na escola, por meio do projeto ―Amigos da Escola‖ e ―Dia da Família na 

Escola‖ como uma forma de transferir à comunidade a responsabilidade e o Estado eximir 

dela (ALTMANN, 2002, p. 82), são todas ações que foram direcionadas pelo BM. 

Na mesma direção de Tommasi (2007), Peroni (2003) entende que a política 

educacional do país sofreu gerência das organizações internacionais, sobretudo da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e do BM. Nas argumentações da autora, 

é apontado que o BM institui como responsável da pobreza os baixos níveis da educação e, 

define por meio de um documento, as relações que levam ao fracasso, com os seguintes 

apontamentos: 

a) Organização precária do sistema educacional no setor estadual e municipal; 

b) Ineficiência na gerência e no clima de aprendizado; 

c) Demanda insuficiente na qualidade de escolaridade por parte da comunidade; 

d) Preparação e motivação inadequada de pessoal no setor. 

A partir desses pontos descritos, Peroni (2003) enfatiza que o Banco realiza uma 

emissão de memorando, expondo soluções para o melhoramento na Educação Básica. Essa 

melhoria traz objetivos que devem ser implantados e modificados, como: o Fundef, dinheiro 
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na escola, avaliação institucional, a melhoria da qualidade dos livros escolares, dos padrões 

escolares de currículos e a reforma do ensino secundário. 

Peroni (2003) ainda discute a questão da descentralização, relatando que o BM ao 

implantar um programa na escola designa responsabilidades por meio de comandos ou 

auxílios aos conselhos, que realizam atividades administrativas e financeiras. No 

entendimento da autora, essa descentralização tem por intenção o repasse do Estado para 

sociedade e o financiamento das políticas sociais, entre elas, a educação: 

O banco, portanto, além de demonstrar uma certa ingerência, já que um organismo 

internacional fiscalizará contas públicas nacionais, ainda exige, é esta a palavra 

utilizada pelo banco, ―vai exigir‖, um aumento da participação do setor privado e da 

sociedade civil na educação. Mais uma vez, constatamos a orientação de repasse, 

para a sociedade civil, de tarefas que, até então, eram de competência do Estado, 

através do processo de descentralização (PERONI, 2003, p.100). 

 

Continua Peroni (2003), em suas argumentações, discutindo que essas políticas são 

realizadas em longo prazo por meio de empréstimos ou muitas vezes somente políticas. Nelas 

contêm os principais eixos para se materializarem as reformas, a autonomia da escola e 

financiamento como parte do projeto de descentralização, a avaliação e os PCNs que visam à 

produtividade, ou seja, a centralização e controle do ensino por meio das diretrizes nacionais. 

Ainda ressalta que a autonomia da escola é parte da política do Banco que pretende 

descentralizar a política educacional do Brasil. Os projetos agora injetam dinheiro nas escolas 

para realização de melhoramento, sendo distribuído o recurso conforme a quantidade de 

alunos das escolas. 

Entretanto, para se obter esse recurso do programa, as instituições precisam de uma 

unidade executora de direito privado, sem fins lucrativos, representativas da comunidade 

escolar, ou seja, é a criação dos conselhos escolares ou associação de pais e mestres. A 

representação anteriormente mencionada terá a responsabilidade de receber e executar os 

recursos financeiros que são emitidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). 

Em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) a autora indaga a respeito 

do seu processo de elaboração, e enfatiza a falta de democratização que ocorreu quando da 

construção dos parâmetros:  

[...] questionamos a falta de democratização do processo de elaboração das diretrizes 

nacionais, durante o qual os atores envolvidos, tanto os pesquisadores da área quanto 

as instituições vinculadas à educação, foram silenciados. Foram silenciados no 

sentido de que esse processo desconsiderou os ecos de protesto desses atores sociais. 

Isto é, também, apontado pelo parecer do CNE/CEB, que questiona ―o processo 

inicial de elaboração do PCN, centrando nas mãos de determinadas equipes sem a 

colaboração de grupos de especialistas e pesquisadores dedicados há muito tempo 

aos estudos específicos sobre currículo‖ [...] (PERONI, 2003, p. 109).  
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Quanto ao processo avaliativo, Peroni (2003) afirma que os PCNs foram inseridos no 

Brasil, por meio de exigências dos organismos internacionais como parte de determinação dos 

projetos por eles financiados. Este processo integrou-se como forma de controle, tendo em 

vista os questionamentos em relação à qualidade do sistema educacional, a democratização e 

transparência na gestão.  

Conforme Altmann (2002), o processo avaliativo está ligado ao processo de 

descentralização e ao controle de resultados da escola. O Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb) foi implantado no Brasil a partir de 1990 como forma de 

levantamento de informações sobre a qualidade do ensino e seu monitoramento quanto à 

eficácia e igualdade do sistema escolar do ensino fundamental nas séries finais e terceiro ano 

do ensino médio. Como os resultados demonstrados no ano de 1999 foram os piores, instituiu-

se investimento em projetos para a formação de professores que atuavam ou atuariam na 

alfabetização e ampliação da informática na escola, além da duplicação do projeto Parâmetros 

em Ação, que é o treinamento de pessoas para ajudar docentes a implantar os Parâmetros 

Curriculares Nacionais nas escolas. 

Todas essas ações em direção à busca de qualidade para a educação vão moldando um 

cenário que se direciona para a ampliação da jornada escolar, acatada pelas três esferas 

governamentais (União, Estados e Municípios). Experiências como a dos Centros Integrados 

de Educação Pública (CIEPs) que foram sendo realizadas depois de 1980, com a finalidade de 

oferecer ensino público de qualidade em período integral em escolas da rede estaduais, são 

exemplos dessa nova direção que a educação brasileira vem trilhando.  

Na Constituição Federal (CF) de 1988, em seu artigo 205, é descrito que ―A educação 

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

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

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‖ (BRASIL, 2016, p. 136). Nesse 

contexto histórico, em termos mundiais, a educação era vista como ―a galinha dos ovos de 

ouro‖. Os investimentos e as mudanças na área da educação começaram a ser realizados como 

necessidade para a formação de mão de obra para o mercado de trabalho, ou seja, o 

investimento em educação era necessário para o desenvolvimento e modernização do país. 

Posterior à CF, que garante a educação como um direito a todos os cidadãos aprova-se 

outra normativa, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN/1996, principal 

norma legal no âmbito educacional que regulamenta, no seu art. 34, a abertura para a 

ampliação da jornada escolar do ensino fundamental como uma possibilidade a ser realizada 
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de forma progressivamente a critério do sistema de ensino (BRASIL, 1996). Outra referência 

na mesma lei a respeito da educação integral está no art. 87, § 5° que estabelece ―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. 39). 

Outra disposição relacionada à ampliação do tempo integral posterior à LDB está nos 

objetivos e nas metas a serem alcançadas no Plano Nacional de Educação – PNE de 2001. Os 

principais objetivos e prioridade descritos nesse plano se resumem em elevar o nível de 

escolaridade da população, melhorar a qualidade de ensino em todos os níveis de instrução, 

reduzir a desigualdade social e regional por meio do acesso e permanência do bom 

sucedimento da escola pública, democratizar a gestão democrática dos estabelecimentos 

oficiais, tendo a participação de profissionais da educação, comunidade e conselhos.  

Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7 a 

14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse 

ensino. Essa prioridade inclui o necessário esforço dos sistemas de ensino para que 

todas obtenham a formação mínima para o exercício da cidadania e para o usufruto 

do patrimônio cultural da sociedade moderna. O processo pedagógico deverá ser 

adequado às necessidades dos alunos e corresponder a um ensino socialmente 

significativo. Prioridade de tempo integral para as crianças das camadas sociais mais 

necessitadas (BRASIL, 2001, p. 8). 

 

Nesse trecho, é exposta a necessidade do oferecimento da garantia de uma educação 

obrigatória para o ensino fundamental, além de destacar a necessidade do ingresso, 

permanência e conclusão dessa etapa. Também destaca a necessidade do oferecimento para 

crianças carentes tendo como prioridade o tempo de permanência integral. Percebe-se que a 

educação integral definida nesse plano não abrange a todos. É o que dispõe Cavaliere (2014) 

ressaltando que a escola de tempo integral pode ser analisada sob a ótica que a mesma não 

será uma realidade universal, visto que não será disponível a todos. É nesse sentido que ela 

acaba se tornando uma educação compensatória e paliativa. 

Quanto à obrigatoriedade do ensino fundamental e os esforços para a permanência do 

educando na escola, o PNE de 2001 faz um apontamento descrevendo que houve uma 

significativa elevação nas matrículas do ensino fundamental até 1998, mas havia um 

considerável número de alunos fora de sua faixa etária e a repetência é considerada como a 

maior responsável por esse fenômeno.  

Nesse sentido, é que a ampliação da jornada escolar passa a ser considerada como 

alternativa para a melhoria da qualidade de ensino e a minimização da repetência escolar. 

Tendo essa finalidade é que se dispõem algumas metas e objetivos, dentre eles, determina-se 

como vigésimo primeiro alvo de busca para o ensino fundamental: ―Ampliar, 



 
 

143 

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‖ (BRASIL, 2001, p. 23). 

Outra referência que vai amoldando para o discurso da educação integral, posterior ao 

PNE de 2001, foi o Decreto nº. 6.253 de 2007 que regulamentou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), ele dispôs, em seu art. 4°, que ―considera-se educação básica em tempo integral a 

jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período 

letivo, compreendendo o tempo total que um mesmo aluno permanece na escola ou em 

atividades escolares [...]‖ (BRASIL, 2007a). 

A implementação do Plano de Metas de Compromisso Todos pela Educação por meio 

do seu Decreto nº. 6.094/2007 art. 2º inciso IV também estabelecem como diretriz ―combater 

a repetência, dadas às especificidades de cada rede, pela adoção de práticas como aulas de 

reforço no contraturno, estudos de recuperação e progressão parcial‖ (BRASIL, 2007b). O 

inciso VII também enfatiza que se deve ―ampliar as possibilidades de permanência do 

educando sob responsabilidade da escola para além da jornada regular‖ (BRASIL, 2007b). 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi originário de um acordo em 

1998 entre o governo brasileiro e o Banco Mundial. O ministro da educação Fernando Haddad 

em 2007 lança o documento Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e 

programas. Nele fica estabelecido que as razões de existência do ―[...] PDE está precisamente 

na necessidade de enfrentar estruturalmente a desigualdade de oportunidades educacionais. 

Reduzir desigualdades sociais e regionais, na educação [...]‖ (BRASIL, 2007c, p. 6). 

O programa Mais Educação é uma das ações do PDE instituído pela Portaria 

Interministerial nº 17/2007, e regulamentado pelo Decreto nº 7.083/2010, como parte do 

Plano de ações do Desenvolvimento Educacional (PDE) do país. Esse plano de ação pretende 

diminuir a desigualdade. Fazem parte no desenvolvimento dessa política os Ministérios, de 

Educação, de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Ciência e Tecnologia, do 

Esporte, do Meio Ambiente, da Cultura, da Defesa e a Controladoria Geral da União. 

Conforme descrito no Manual do Mais Educação (2014), a educação integral é parte 

almejada do PDE que pretende estender a jornada educacional gradativa em pelo menos sete 

horas diárias para o ensino fundamental e educação infantil. Esse programa se destinou, 

prioritariamente, a escolas que possuem baixo Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - IDEB localizadas em regiões marcadas pela vulnerabilidade social. Seu foco 
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principal deixa claro que é atacar as situações envolvendo riscos e marginalização social, ou 

seja, se torna uma medida assistencialista. 

 

3.6 Educação Integral na atualidade: uma análise sobre os programas Ensino Médio 

Inovador e Mais Educação 

 

De acordo com a divulgação nas redes de comunicações, o ensino médio nos últimos 

anos tem passado por um período de crise. Segundo Krawczyk (2014, p. 22) ―A prioridade 

dos tempos políticos e a invasão de informações negativas sobre o desempenho das escolas 

públicas criam condições – como em outros momentos – para soluções rápidas e até mágicas, 

tanto para a escola quanto para o futuro dos jovens‖. 

A prioridade no incentivo e implantação de muitos programas educacionais se justifica 

em razão da baixa qualidade educacional. No entanto, Krawczyk (2014, p. 24) lembra que a 

qualidade educacional é um conceito histórico e constantemente construída pela sociedade e 

está em constante negociação. Nesse sentido, entende a autora, que o ensino médio passa por 

um momento delicado de crise e isso resulta em tensões, disputas e conflitos, colocando em 

jogo o que se entende por qualidade de educação. 

Na concepção da autora, as políticas de educação para essa etapa de ensino têm 

assumido um caráter empresarial nos órgãos responsáveis pelo ensino médio (Secretarias 

Estaduais de Educação). O modelo de gestão empresarial agora é estendido para o âmbito 

escolar. 

Krawczyk (2014) destaca que inúmeras modificações têm recebido o ensino médio por 

meio de resoluções, leis e decretos. Além disso, diversos são os atores (governo Federal, 

Secretarias Estaduais, setor privado ligado ao mundo empresarial) que compõem medidas 

estratégicas para a definição das políticas, na tentativa de um melhoramento dos índices 

escolares. Dentre as definições principais de políticas estaduais para o ensino médio está a 

ampliação da jornada escolar e a expansão do ensino médio profissionalizante. 

A implantação do ensino médio com jornada completa, ou seja, uma jornada de sete a 

nove horas diárias tem sido a modalidade que vem recebendo maior atenção por parte das 

secretarias dos Estados, com constante crescimento a cada ano. Krawczyk (2014, p. 29) 

demonstra que, em São Paulo, essa modalidade foi iniciada em 2011 e, no ano seguinte, 

expandiu para 16 escolas, subindo para um total de 53 em 2013. As escolas que aderiram o 

programa em São Pulo sofreram reformas físicas, mudanças nos recursos humanos e 

implantação de um projeto de gestão, com natureza pedagógica. Porém, no estado de 
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Pernambuco, segundo a autora, nem sempre essa adesão de expansão do ensino médio veio 

acompanhada de reformas físicas e mudanças nos currículos. A priorização nas modificações 

se direcionou nas reformulações da gestão e condições de trabalho docente: 

As escolas com jornada ampliada são cada vez mais requeridas por diferentes 

setores da sociedade, que enxergam no maior tempo escolar a salvação do ensino e 

da juventude. A necessidade de ampliação é justificada em alguns casos com 

argumentos assistencialistas, porque permite que os jovens estejam ―fora das ruas e 

das drogas‖ e em outros com argumentos ―pedagógicos‖ de diferentes índoles. Para 

alguns, o aspecto profissionalizante é o decisivo. Outros associam mais tempo na 

escola a melhor rendimento. E há os que visualizam a escola integral como a 

possibilidade de vivenciar experiências que possibilitem uma formação humana 

plena, articulando ciências, tecnologia, cultura e trabalho numa proposta político-

pedagógica (KRAWCZYK, 2014, p. 30). 

 

Nessas diferentes análises do enfoque da ampliação da jornada escolar, encontra-se a 

visão empresarial, que visa por meio da gestão empresarial promover maior produtividade das 

instituições públicas. A autora ressalta que esse modelo de gestão empresarial tem promovido 

atributos empresariais do mercado e eles têm a função de promover a reprodução do estágio 

atual do capitalismo. ―Deles deriva um conceito de qualidade educacional próprio da cultura 

empresarial, que se ancora na competitividade, na eficiência, no individualismo, na liderança, 

no controle dos resultados e no retorno em curto prazo‖ (KRAWCZYK, 2014, p. 33). Ou seja, 

o futuro é realizado pelo esforço individual, e não possui a perspectiva de uma visão crítica 

capaz de transformá-lo. 

 

3.6.1 O programa Ensino Médio Inovador (proEMI) e Programa “Mais Educação” 

 

O Programa Ensino Médio Inovador (proEMI) também é um desdobramento do PDE, 

instituído pela Portaria n° 971 de 09 de outubro de 2009, como uma estratégia do Governo 

Federal para induzir o redesenho dos currículos do ensino médio. Fernando Haddad, então 

Ministro da Educação, institui o programa ―[...] com vistas a apoiar e fortalecer o 

desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas do ensino médio não 

profissional‖ (BRASIL, 2013, p. 52). De acordo com a Portaria, o programa ainda visava o 

apoio às secretárias estaduais e do Distrito Federal no desenvolvimento de seus atos para a 

qualidade do ensino médio não profissionalizante, enfatizando a promoção de ações que 

gerem a educação científica e humanística, valorização da leitura, da cultura, no 

aprimoramento em relação entre teoria e prática, na utilização de tecnologias e na ampliação 

de metodologias fecundas e emancipadoras (BRASIL, 2013). 
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Conforme Silva (2016, p. 92), o programa Ensino médio inovador chega às escolas no 

ano de 2010 em dezoitos estados brasileiros. No ano em que foi instituído eram participantes 

trezentos e cinquenta e cinco instituições. Em 2014, esse número chega a 5,6 mil escolas, com 

a pretensão de atingir no mesmo ano, 10 mil escolas.  

A justificativa apresentada pelo Documento Orientador (2009) do programa Ensino 

Médio Inovador é exibida como uma necessidade de estabelecimento de políticas 

educacionais voltadas aos adolescentes e jovens com qualidade para ensino médio, baseados 

nos indicativos curriculares dessa etapa, e adequados à perspectiva de uma sociedade 

moderna. 

O documento enfatiza que, apesar de garantias constitucionais e reafirmação em outras 

normativas legais que preconizam a educação como um direito a ser universalizado, em que o 

Estado é garantidor desse objetivo, o quadro de desigualdade e a situação, em relação às 

condições de qualidade e permanência dos estudantes, são alarmantes. Nessa etapa de ensino, 

os estudantes estão na faixa etária de 15 a 17 anos e apresentam uma difícil situação quanto ao 

processo de escolarização. A qualidade da aprendizagem é desproporcional, com uma 

universalização distante de ser realizada. 

Nos apontamentos do Documento Orientador (BRASIL, 2009), são demonstrados 

dados que revelam que 608 mil estudantes de 17 anos estavam matriculados na modalidade 

EJA. E ainda, 1.584.365 da faixa etária de 15 a 17 anos que não estão estudando, sendo que 

do percentual que está na escola 2.895.870 trabalhavam. Nesse sentido é que o programa é 

tratado como justificável, uma vez que, a universalização dessa etapa passa por sérios 

problemas. A qualidade encontra-se comprometida e as propostas pedagógicas são 

inadequadas ao contexto vivido. De acordo com o exposto no documento: 

O Programa Ensino Médio Inovador, [...] pretende estabelecer mudanças 

significativas nas escolas públicas de ensino médio não profissionalizante no País, 

revertendo os dados negativos referentes a esta etapa da educação básica. Pretende-

se a incorporação de componentes que garantam maior sustentabilidade das políticas 

públicas, reconhecendo a importância do estabelecimento de uma nova organização 

curricular que possa fomentar as bases para uma nova escola de ensino médio.  

Essa perspectiva de organização curricular pressupõe a possibilidade de articulação 

interdisciplinar voltada para o desenvolvimento de conhecimentos - saberes, 

competências, valores e práticas. Considera, ainda, que o avanço da qualidade na 

educação brasileira depende fundamentalmente do compromisso político e da 

competência técnica dos professores, do respeito às diversidades dos estudantes 

jovens e da garantia da autonomia responsável dos Sistemas de Ensino e das 

instituições escolares na formulação de seu projeto político pedagógico, e de uma 

proposta consistente de organização curricular (BRASIL/MEC, 2009, p. 7). 

 

Para alcançar as metas e reverter esse quadro negativo que está passando o ensino 

médio, o programa Ensino Médio Inovador dispõe dos seguintes objetivos: 
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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 (BRASIL, 2013, p. 52). 

 

A partir dessas finalidades, apresentadas como metas a serem atingidas, o programa 

em ação pretende ajustar a qualidade de ensino. Para isso, demonstra sua prioridade em 

resolver a questão da permanência dos educandos na escola, reestruturar o ensino médio 

integrando os três eixos: Ciência, Trabalho e Cultura como base unitária para uma formação 

diversificada. Nesse sentido, pretende inovar o currículo, atrair os alunos para voltarem aos 

estudos e proporcionar a elevação da qualidade do ensino, criar uma rede nacional de 

comunicação entre escolas públicas e privadas para a interação de projetos inovadores, 

incentivar parcerias. 

Esse programa, Conforme Documento orientador (2009), tem como financiador o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que concede o apoio financeiro, 

os procedimentos necessários para o cadastro dos projetos em sistema gerencial, a análise de 

documentação relativa à habilitação da instituição proponente, indicação orçamentária, os 

procedimentos legais para a formalização do convênio e descentralização de créditos, 

acompanhamento da execução financeira e a prestação de contas. 

As ações pedagógicas do proEMI deverão ser voltadas para o fortalecimento da gestão 

Estadual e ao desenvolvimento de propostas inovadoras dos currículos, que, como prioridade, 

devem ter a melhoria da qualidade do ensino. Nesse sentido, o documento enfatiza que a 

qualidade do programa dependerá da escolha dos professores com habilitação e que eles 

atuem em tempo integral. Para que a formação seja de acordo com as expectativas do 

programa o Ministério da Educação poderá promover formação continuada para esses 

professores que estão envolvidos. Será ainda criado um portal para os professores como forma 

de se interagir e compartilhar suas experiências com projetos. Dessa forma, serão estimulados 

o intercâmbio dos profissionais envolvidos. 
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Também o programa expõe que é imprescindível o uso de instrumentos didático-

pedagógicos para a dinamização das aulas, além de materiais tecnológicos de apoio às 

práticas, compatíveis com a modernização dos dias atuais. Dentro dessa dinâmica em que as 

tecnologias devem ocupar um papel central, é proposto que a escola possua sua página virtual 

em que alunos e professores possam transitar com agilidade e dinamismo, com o auxílio da 

internet e outras ferramentas de mídia. A execução das ações em cada unidade escolar 

ocorrerá por meio do pelo Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE. 

O acompanhamento do programa ocorrerá mediante parceria entre a secretaria de 

Educação Básica/MEC e secretaria de Estados da Educação, utilizando um ambiente virtual, 

como sistema de informações gerenciais, em que cada escola que estão executando os planos 

de ações pedagógicas devem registrar dados sobre o desenvolvimento do projeto, com 

atualização dos registros; a proposta curricular das escolas, indicadores do desempenho 

escolar e registros periódicos sobre as matrículas, evasão, reprovação, aprovação, ações que 

serão desenvolvidas pelas escolas, com detalhamento das estratégias e operacionalização, e 

outras informações relevantes que envolvam o acompanhamento do projeto. 

Ainda serão realizadas avaliações externas nas instituições coordenadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira – INEP, que acompanhará o processo de 

implantação os impactos na melhoria das escolas participantes do programa.  

No que concerne ao Programa ―Mais Educação‖, constatou-se tratar-se de um 

desdobramento do plano executivo de organização PDE. Nesse plano fazem parte mais de 

quarenta programas e ações que objetivam atingir metas quantitativas estabelecidas no PNE. 

Sua instituição foi pela Portaria Normativa Interministerial nº 17 de em 24 de Abril de 2007, e 

regulamentada pelo Decreto nº. 7.083 em janeiro de 2010. Essas disposições legais versam 

sobre a oferta da educação integral no contraturno para crianças, jovens e adolescentes. 

Considerando uma abertura na LDB em seu art. 34 em que dispõe a opção de 

ampliação da jornada escolar, e outras normativas, como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que prevê a proteção integral das crianças e adolescentes e todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, o Ministro de Estado da Educação (MEC), em 

conjunto com o Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o 

Ministro de Estado do Esporte (ME) e o Ministro de Estado da Cultura (MINC), resolvem 

instituir o programa com a finalidade de contribuir na formação integral de crianças, jovens e 

adolescentes. 

De acordo com a Portaria nº 17 (BRASIL, 2007, p. 5), o programa é desenvolvido em 

escolas e outros espaços socioculturais, por meio de ações educativas que são realizadas no 
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contraturno escolar. Os campos abrangidos são: educação, arte, cultura, lazer, esporte, que 

incentivarão na mobilização do desempenho educacional, no cultivo de relações entre 

professores, alunos e sua comunidade. O programa ainda visa ao desenvolvimento de 

aculturação que dispõe sobre a garantia da proteção social, da assistência social e a formação 

para a cidadania, incluindo expectativas de conscientização de temáticas sobre direitos 

humanos, consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e consciência 

corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e democracia, compartilhamento 

comunitário e dinâmicas de redes. 

De acordo com Rosa (2012), esse programa se instituiu no segundo mandato do 

governo de Luís Inácio Lula da Silva como uma política da gestão contra a pobreza, exclusão 

social e marginalização cultural. Para Silva e Silva (2012, p. 27), esse programa vem 

significando para os dois últimos governos (Lula e Dilma) não apenas uma ampliação da 

jornada escolar sobre a prioridade de proteção integral, mas também como a concepção a ser 

inserida na educação básica voltada para os fundamentos da valorização da pedagogia das 

diferenças fazendo uma ressignificação da Pedagogia Nova.  

O programa aposta na ampliação do tempo e espaço educativo do ensino fundamental 

como solução para a problemática da qualidade educacional dessa etapa de ensino. Como 

parte necessária a esse fim o programa dispõe dos seguintes objetivos: 

I - apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão do ambiente 

escolar nas redes públicas de educação básica de Estados, Distrito Federal e 

municípios, mediante a realização de atividades no contraturno escolar, articulando 

ações desenvolvidas pelos Ministérios integrantes do Programa;  

II - contribuir para a redução da evasão, da reprovação, da distorção idade/série, 

mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria de condições para o 

rendimento e o aproveitamento escolar;  

III - oferecer atendimento educacional especializado às crianças, adolescentes e 

jovens com necessidades educacionais especiais, integrado à proposta curricular das 

escolas de ensino regular o convívio com a diversidade de expressões e linguagens 

corporais, inclusive mediante ações de acessibilidade voltadas àqueles com 

deficiência ou com mobilidade reduzida;  

IV - prevenir e combater o trabalho infantil, a exploração sexual e outras formas de 

violência contra crianças, adolescentes e jovens, mediante sua maior integração 

comunitária, ampliando sua participação na vida escolar e social e a promoção do 

acesso aos serviços sócio-assistenciais do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS;  

V - promover a formação da sensibilidade, da percepção e da expressão de crianças, 

adolescentes e jovens nas linguagens artísticas, literárias e estéticas, aproximando o 

ambiente educacional da diversidade cultural brasileira, estimulando a 

sensorialidade, a leitura e a criatividade em torno das atividades escolares;  

VI - estimular crianças, adolescentes e jovens a manter uma interação efetiva em 

torno de práticas esportivas educacionais e de lazer, direcionadas ao processo de 

desenvolvimento humano, da cidadania e da solidariedade;  

VII - promover a aproximação entre a escola, as famílias e as comunidades, 

mediante atividades que visem a responsabilização e a interação com o processo 
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educacional, integrando os equipamentos sociais e comunitários entre si e à vida 

escolar; e  

VIII - prestar assistência técnica e conceitual aos entes federados de modo a 

estimular novas tecnologias e capacidades para o desenvolvimento de projetos com 

vistas ao que trata o artigo 1º desta Portaria (BRASIL, 2007d, p. 5). 

 

Nos objetivos, fica explícito que a estratégia apostada pelo governo de ampliação da 

jornada escolar pretende solucionar os índices de evasão escolar e repetências que, 

consequentemente, acarretam maiores despesas aos cofres públicos, além de grande enfoque 

no quesito de proteção social do público: crianças, adolescentes e jovens em situação de risco 

social. A proteção engloba desde a prevenção e combate ao trabalho infantil, a exploração 

sexual, e a violência contra esse grupo etário. 

A adolescência é uma fase de grandes descobertas e instabilidade emocional, período 

em que consolida a personalidade dos adolescentes que vivem uma constante busca para 

encontrar sua real personalidade. Geralmente manifestam comportamentos extremos que 

negligenciam os cuidados à saúde. Essas características associadas a um ambiente de risco 

podem levar crianças e adolescentes a enfrentarem situações como alcoolismo, testemunhas 

de toda a sorte de violência, riscos envolvendo lugar de moradia, falta de lazer, proximidade 

de locais que são controlados pelo tráfico que podem levar ao envolvimento com drogas, 

gravidez precoce, práticas de roubo, além de outras infrações. Esses fatores podem levar esses 

indivíduos a inseririrem-se, precocemente, no mercado de trabalho ou o tráfico de drogas, 

além de diversos problemas (FONSECA, et al, 2013). 

Para a solução da problemática, são realizadas políticas de combate, com as quais a 

União convoca os Estados e municípios a participar na luta contra essa realidade, a adesão do 

projeto oferecendo educação integral em tempo integral é uma dessas políticas. Silva e Silva 

(2012 p. 85) discorrem compreendendo que as ações realizadas pelo Estado para atribuir à 

escola mais uma tarefa, a de proteção, é apenas uma maneira de justificar que os problemas 

sociais, econômicos, de saúde, violência, além de outros são devidos à falta de escolarização 

de um povo. Tendo a perspectiva de alcançar as metas definidas, a estratégia do programa 

para a proteção das crianças, jovens e adolescentes tem utilizado do esporte como uma das 

saídas para desenvolver hábitos de cidadania e solidariedade dos sujeitos.  

Em relação à aproximação entre escola, família e comunidade de modo que vise à 

responsabilização e a interação no processo educacional para a melhoria da qualidade de 

ensino, o documento Série Mais Educação: educação integral - Texto Referência para o 

Debate Nacional dispõe da seguinte argumentação: 

A escola desempenha um papel fundamental no processo de construção e de difusão 

do conhecimento e está situada como local do diálogo entre os diferentes saberes, as 
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experiências comunitárias e os saberes sistematizados historicamente pela sociedade 

em campos de conhecimento e, nessa posição, pode elaborar novas abordagens e 

selecionar conteúdos. Assim, o desenvolvimento integral dos estudantes não pode 

ser considerado como responsabilidade exclusiva das escolas, mas também de suas 

comunidades, uma vez que, somente juntas podem ressignificar suas práticas e 

saberes. Desse modo, a instituição escolar é desafiada a reconhecer os saberes da 

comunidade, além daqueles trabalhados nos seus currículos, e com eles promover 

uma constante e fértil transformação tanto dos conteúdos escolares quanto da vida 

social. A relação escola e comunidade pode ser marcada pela experiência de diálogo, 

de trocas, de construção de saberes e pela possibilidade de, juntas, constituírem-se 

em uma comunidade de aprendizagem, de modo que a interação entre as pessoas que 

atuam na escola e as que vivem na comunidade pode auxiliar a superação de 

preconceitos, muitos deles calcados em estereótipos de classe, raça/etnia, gênero, 

orientação sexual, geração, dentre outros (BRASIL, 2009a, p. 33). 

 

Silva e Silva (2012 p. 87) dizem que o que está exposto na citação acima são o ponto 

central das ideias de Jonh Dewey e Anísio Teixeira. Para eles, a introdução da prática 

cotidiana, de integrantes da comunidade que compartilham experiências, costumes, crenças, 

habilidades, valores e a junção do conhecimento sistematizado que o programa defende, traz 

uma ampliação da definição de instituição escolar, isso remete à ressignificação da relação 

escola-comunidade e também da ideia de interculturalidade, que é disseminada pelo 

pragmatismo liberal. Essa ressignificação apontada pelos autores, 

[...] abre o espaço para mais um movimento de desresponsabilização neoliberal, no 

que se refere a construção e ampliação físicas de escolas, já que a relação escola e 

comunidade nesta proposta, deve se dar através de apoio das redes sociais 

constituídas por espaços não institucionais de educação (SILVA E SILVA 2012, p. 

87). 

 

Percebe-se que a ressignificação da interação escola e comunidade abre espaço para a 

desresponsabilização do Estado, enquanto provedor de mais investimentos no quesito de 

ampliação de estrutura física, manutenção dos estabelecimentos e investimentos em materiais 

necessários ao desenvolvimento dos conhecimentos historicamente acumulados. Isso fica 

claro e explícito, que as argumentações do Texto Referência para o Debate Nacional 

(BRASIL, 2009, p.16) vêm tratando do tema na perspectiva do movimento das Cidades 

Educadoras que atribuem a todos a responsabilidade pela educação. A reflexão desencadeada 

demonstra que a educação deve se direcionar para um novo contrato social: 

[...] um contrato que estabeleça claramente as obrigações e responsabilidades dos 

diferentes agentes sociais que atuam, de fato, como agentes educativos. Nessa 

perspectiva, entende-se que não se trata de afirmar a centralidade da escola em 

termos de sediar, exclusivamente, as ações e atividades que envolvem a Educação 

Integral. [...] em uma comunidade de aprendizagem, todos os espaços são 

educadores – toda a comunidade e a cidade com seus museus, igrejas, monumentos, 

locais como ruas e praças, lojas e diferentes locações – cabendo à escola articular 

projetos comuns para sua utilização e fruição considerando espaços, tempos, sujeitos 

e objetos do conhecimento (BRASIL, 2009a, p. 35). 
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A escola deve expandir a educação para além dos muros e proporcionar experiências 

em diferentes espaços da cidade. No entanto, a ideia de responsabilização dos diferentes 

agentes sociais, atribuição à comunidade de parte responsável na educação, de modo, a ceder 

espaços privados para os educandos, são apenas uma forma maquiada para que o governo se 

desresponsabilize dos investimentos necessários para prover um espaço de qualidade para o 

desenvolvimento das ações educativas. Ao desenvolver a ideia que a comunidade é co-

responsável no quesito educacional a gestão se exime dos gastos públicos, já que uma 

educação na perspectiva integral demandaria grandes investimentos financeiros.  

No que diz respeito à adesão do programa para a melhoria educacional, a escola deve 

se adequar a certos critérios, esses estão descritos no Manual do Programa ―Mais Educação‖ 

(2014), que os dividem em critérios de seleção para escolas urbanas e critérios para seleção 

das escolas do campo. Os critérios do ano 2014 para escolas urbanas foram:  

Escolas contempladas com PDDE/Educação Integral nos anos anteriores;  

Escolas estaduais, municipais e/ou distrital que foram contempladas com o 

PDE/Escola e que possuam o IDEB abaixo ou igual a 3,5 nos anos iniciais e/ou 

finais, IDEB anos iniciais < 4.6 e IDEB anos finais < 3.9, totalizando 23.833 novas 

escolas;  

Escolas localizadas em todos os municípios do País;  

Escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes do 

Programa Bolsa Família (BRASIL, 2014, p. 17). 

 

Em relação aos critérios dispostos para a seleção de escolas do campo no ano 2014 

foram: 

Municípios com 15% ou mais da população ―não alfabetizados‖;  

Municípios que apresentam 25% ou mais de pobreza rural;  

Municípios com 30% da população ―rural‖;  

Municípios com assentamento de 100 famílias ou mais;  

Municípios com escolas quilombolas e indígenas (BRASIL, 2014, p. 17). 

 

Nota-se que os critérios têm como prioridade selecionar escolas de baixo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e locais onde os alunos se encontram em 

exposição de vulnerabilidade social. No Texto Referência para o Debate Nacional (BRASIL, 

2009a), é demonstrado que a prioridade na seleção de escolas se dá porque há uma profunda 

desigualdade no quesito de acesso, permanência e condições das escolas brasileiras, o que 

revela a complexidade que envolve vários fatores, desde estrutura social, política, econômica 

e os trabalhos pedagógicos e profissionais envolvidos na educação dentro da escola. Nesse 

sentido, o documento percebe que, por mais que a vulnerabilidade e risco social não seja um 

determinante, ele está diretamente relacionado aos baixos índices demonstrados, evasão 

escolar e reprovação: 
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De acordo com o INEP (2003), 16% dos alunos abandonaram a escola antes de 

completar oito anos de estudo. Nas regiões mais pobres, como Norte e Nordeste, 

somente 40% das crianças concluíram o Ensino Fundamental. Segundo análise do 

IPEA no relatório ―Brasil: o estado de uma nação‖ (2006), a quantidade de 

concluintes do Ensino Médio, em 2003, não passou de 30,4% da que ingressou na 1ª 

série do fundamental no mesmo ano. A simulação feita pelo IPEA com os números 

de 2003 indica que, do total de ingressantes na 1ª série do Ensino Fundamental, 38% 

não concluem a 4ª série e 54% não concluem a 8ª série. Por isso, ao instituir o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica e fixar metas para o desempenho escolar, o 

Ministério da Educação induziu ações sobre territórios considerados prioritários, 

com predominância nas regiões Norte e Nordeste. O Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, medido em 2007, nesses territórios, é encorajador quanto ao 

alcance e mesmo à superação da meta de seis pontos em uma escala de zero a dez, 

para todas as escolas da Educação Pública Básica, em 2022 (BRASIL, 2009a, p. 13). 

 

Na visão de Silva e Silva (2013), essa ação governamental que vê no Programa Mais 

Educação a saída para solução dos índices apontados, e ainda atribui à escola mais uma 

responsabilidade, são medidas paliativas para diminuição da pobreza e marginalização. No 

entanto, ao instituir essa nova medida, acarreta um aumento das funções escolares, o de 

―assistente social‖. Sendo assim, Silva e Silva (2012), fundamentados em Algebaile (2009), 

argumentam que a boa escola para os menos favorecidos seria aquela que desse conta de mais 

funções, ou seja, as mudanças no tempo e espaços escolares não necessariamente querem 

dizer em mais educação escolar, mas apenas em mais tarefa a ser desempenhada pela escola. 

Para Brandão (2009, p. 104) ―[...] o excesso de funções atribuídas à escola tem como 

contrapartida, desde o século passado, um desvio de atenção da sua função específica e, 

consequentemente, produz o baixo rendimento dos estudantes, cuja causa principal remete 

recorrentemente aos problemas sociais‖. 

Ao passar por todos os trâmites exigidos pelo programa, as secretarias estaduais e 

municipais devem eleger um professor que esteja vinculado à escola para dedicação de no 

mínimo vinte horas e, preferencialmente, de quarenta horas de disposição ao programa para 

ser responsável pelo acompanhamento pedagógico e administrativo.  

Em relação à seleção dos estudantes que devem participar do programa se dão 

preferência a: 

Estudantes que apresentam defasagem idade/ano;  

Estudantes das séries finais da 1ª fase do ensino fundamental (4º e/ou 5º anos), onde 

existe maior saída espontânea de estudantes na transição para a 2ª fase;  

Estudantes das séries finais da 2ª fase do ensino fundamental (8º e/ou 9º anos), onde 

existe um alto índice de abandono após a conclusão;  

Estudantes de anos/séries onde são detectados índices de evasão e/ou repetência;  

Estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família (BRASIL, 2014, p. 18).  

 

Ao inserir esses alunos no Programa, a escola deve garantir que eles participem no 

mínimo de sete horas diárias ou pelo menos trinta e cinco horas semanais de atividades. As 
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turmas devem ser formadas com um total de trinta alunos para cada macrocampo, exceto para 

atividades de orientação de estudos e leituras que as turmas devem ser compostas por quinze 

estudantes. Cada turma deve ter um monitor que será responsável pelo desenvolvimento das 

atividades. Eles poderão ministrar aulas em mais de uma turma e serão ressarcidos com um 

valor como pagamento de transporte e alimentação de acordo a quantidade de turmas 

formadas. O valor disposto será R$ 80,00 reais para cada turma urbana e R$ 120,00 reais para 

cada turma do campo. As turmas podem ter variadas idades ou séries.  

Os monitores serão de preferência universitários que estejam se formando em áreas 

específicas das atividades ou pessoas da comunidade que tenham habilitação apropriada, 

como por exemplo, professor de judô, mestre de capoeira, contador de história, agricultor, 

além de outros. Além desses, poderão ser selecionados para serem monitores, estudantes do 

EJA, ou do ensino médio, conforme suas habilidades. 

Como foi descrito, a questão a respeito no desenvolvimento das atividades no 

contraturno, fica a cargo preferencialmente de universitários e pessoas da comunidade com 

habilitação em alguma atividade. Essa questão é apontada por Silva e Silva (2012, p. 165) 

como uma estratégia de políticas que visam aumentar o atendimento populacional sem que 

tenham aumento dos investimentos dos cofres públicos. Além disso, a questão de inserção de 

pessoas da comunidade nas atividades educacionais aponta para a perda da identidade do 

profissional da educação e contribuem para a desqualificação e desvalorização os 

profissionais dessa área. 

[...] a cada vez mais ampla opção pelo voluntariado e pela participação de leigos no 

processo de escolarização, [...] traz o sentimento de que a profissionalização não é 

mais importante. Dessa forma, as novas demandas educativas, sobretudo em orno da 

ampliação da jornada escolar, se refletem no perfil profissional dos docentes em 

todos os níveis, mas principalmente as da educação básica (SILVA; SILVA, 2012 p. 

166). 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê que a atividade profissional deve ser exercida 

mediante concurso público, mas aos poucos essa regra vai sendo violada. Os profissionais 

temporários, às vezes, chegam ao número de profissionais efetivos ou até superior. Os 

estudantes universitários são vistos ―[...] como uma saída para a problemática de falta de 

pessoal que, por sua vez, se dá pela falta de uma política de concurso público e pela economia 

aos cofres públicos que este tipo de precarização do trabalho docente possibilita‖ (SILVA; 

SILVA, 2012, p. 177). 

No que diz respeito ao custeio das despesas desse Programa, será realizado de acordo 

com o montante de alunos que cada escola compõe. O recurso será repassado pela escola por 
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intermédio do ―Programa Dinheiro Direto na Escola‖ – PDDE/ Educação Integral, que terá 

uma conta específica para esse fim, aberta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE. Esse dinheiro deverá ser destinado a despesas de transporte e alimentação 

dos monitores, aquisição de materiais pedagógicos para a realização das atividades, aquisição 

de outros materiais de consumo e contratação de serviços necessários ao desenvolvimento das 

atividades. 

Os valores disponíveis às escolas para a realização do desempenho das atividades 

serão de R$3.000,00 para escolas de até 500 alunos, de 501 a 1.000 alunos serão disponíveis 

R$ 6.000,00 reais, e acima de 1.000 alunos receberão o valor de R$ 7.000,00. 

Quanto às ofertas formativas que o programa oferece aos seus educandos, de acordo 

com o Manual Operacional de Educação Integral (BRASIL, 2014), as atividades fomentadas 

se organizam por meio de macrocampos. Eles se dividem em,  acompanhamento pedagógico 

obrigatório que se destinam orientação de estudos e leituras (neles a preferência de 

acompanhamento é para graduandos ou licenciaturas que estão participando do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID ou graduandos que estão em estágio 

supervisionado); a comunicação, uso de mídias e cultura digital e tecnológica (a preferência 

desse macrocampo são voltadas a temáticas de educação em direitos humanos, promoção a 

saúde e temas relacionados a ética e cidadania); a 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. 

A formação para os alunos que estão participando do ―Mais Educação‖ do campo, 

também se divide por macrocampos, sendo estes, Acompanhamento Pedagógico (será 

composto por conhecimentos que abrangem a ciências humanas, ciência e saúde, 

etnolinguagem, leitura e produção textual e matemática); Agroecologia (serão dispostas 

atividades que promovam uma educação ambiental voltadas para a construção de valores 

sociais); Iniciação Científica (busca de soluções de problemas que ainda não possuem 

respostas acabadas) ; Educação em Direitos Humanos; Cultura, Artes e Educação Patrimonial; 

Esporte e Lazer; e Memória e História das Comunidades Tradicionais (valorização da cultura 

local). 

O Programa Mais Educação também oferece atendimento a alunos que estão no ensino 

fundamental, mas estão fora de sua faixa etária. Essa ação se dá por meio do Projeto de Vida 

que tem como objetivo prioritário a orientação de espaços que induzam a autoria, criação, 
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protagonismo e autonomia dos estudantes. A expectativa do desenvolvimento das atividades é 

que os jovens possam prosseguir com seus estudos, além de possibilitar aproximação com o 

trabalho. Para o monitoramento desses jovens recomenda-se que seja um professor 

aposentado ou ainda um universitário que esteja participando do PIBID. 

O referido Manual dispõe ainda que as ações do Programa ―Mais Educação‖ devem 

formar os sujeitos integralmente levando em consideração que os discentes são produtores de 

conhecimento, priorizando processos que incentivem gerar sujeitos inventivos, autônomos, 

participativos, cooperativos e preparados para variadas inclusões sociais, políticas, culturais, 

laborais e ainda capazes de interferir e problematizar o aperfeiçoamento de produção na 

sociedade contemporânea (BRASIL, 2014). 

Outra ênfase que se destaca é a questão do educar cuidando. Nele se 

[...] inclui acolher, garantir segurança e alimentar a curiosidade, a ludicidade e a 

expressividade das crianças, dos adolescentes e dos jovens, reafirmando os três 

princípios:  

Éticos – no sentido de combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceitos 

e discriminação;  

Políticos – defendendo o reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania; 

Estéticos – valorizando as diferentes manifestações culturais, especialmente as da 

cultura brasileira, e a construção de identidades plurais e solidárias (BRASIL, 2014, 

p. 8). 

 

Como disposto na citação, recomenda-se que se utilize de metodologias que envolvam 

a participação dos sujeitos, o combate à discriminação, defendendo os direitos e deveres da 

cidadania, além de buscar a valorização das experiências do grupo e ao mesmo tempo aguçar 

os discentes a refletir, inventar e ampliar a assertividade. 

A ampliação do tempo escolar, conforme Cavaliere (2007),vem apontando mudanças 

no que diz respeito ao papel da escola. As transformações se direcionam principalmente pelas 

concepções implícitas dentro da formação de educação integral. Nos apontamentos da referida 

autora, identificaram-se quatro concepções que integram a formação da educação integral. 

Uma de cunho assistencialista, que se percebe na escola de tempo integral como sendo um 

local dos desprivilegiados, que procura atribuir à escola a função de substituição da família, 

sem preocupação relevante de repasse dos conhecimentos científicos, pois o importante é 

somente a ocupação do tempo e a socialização primária dos sujeitos. A segunda visão atribui 

à escola um antidoto para a solução dos males criminais, ou seja, considera a escola como 

uma instituição preventiva. Já uma terceira visão, de cunho democrático, considera a escola 

como um meio para a emancipação dos educandos, por meio dessa concepção procura 

desenvolver uma educação do ponto de vista cultural. Na quarta visão, considera-se que é 

possível realizar uma educação integral, independente da centralização de uma instituição, 
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podendo ser realizada por meio de ações e parceria não governamental. A autora demonstra 

ainda que essas concepções, às vezes, estão diluídas e misturadas dentro dos projetos 

implantados no Brasil, vejam-se os apontamentos: 

A visão predominante, de cunho assistencialista, vê a escola de tempo integral como 

uma escola para os desprivilegiados, que deve suprir deficiências gerais da formação 

dos alunos; uma escola que substitui a família e onde o mais relevante não é o 

conhecimento e sim a ocupação do tempo e a socialização primária. Com freqüência 

(sic), utiliza-se o termo ―atendimento‖. A escola não é o lugar do saber, do 

aprendizado, da cultura, mas um lugar onde as crianças das classes populares serão 

―atendidas‖ de forma semelhante aos ―doentes‖. 

Uma outra visão, [...] autoritária, na qual a escola de tempo integral é uma espécie 

de instituição de prevenção ao crime. Estar ―preso‖ na escola é sempre melhor do 

que estar na rua. É a concepção dissimulada dos antigos reformatórios, fruto do 

medo da violência e da delinqüência (sic).  

[...] a concepção democrática de escola de tempo integral imagina que ela possa 

cumprir um papel emancipatório. O tempo integral seria um meio a proporcionar 

uma educação mais efetiva do ponto de vista cultural, com o aprofundamento dos 

conhecimentos, do espírito crítico e das vivências democráticas. A permanência por 

mais tempo na escola garantiria melhor desempenho em relação aos saberes 

escolares, os quais seriam ferramentas para a emancipação.  

Por fim, [...] visão de educação em tempo integral que independe da estruturação de 

uma escola de horário integral e que identificaremos aqui como uma concepção 

multissetorial de educação integral. Segundo ela, esta educação pode e deve se fazer 

também fora da escola. O tempo integral não precisa estar centralizado em uma 

instituição. As estruturas de Estado, isoladamente, seriam incapazes de garantir uma 

educação para o mundo contemporâneo e a ação diversificada, de preferência de 

setores não-governamentais, é que poderia dar conta de uma educação de qualidade 

(CAVALIERE, 2007, p. 1028/1029). 

 

Essas interferências na ampliação da jornada escolar trata a escola no âmbito das 

políticas econômicas. Uma das metas é a descentralização dos serviços repassando à 

sociedade a responsabilidade da oferta educacional.  Essa visão economicista ainda apresenta 

a escola como uma ferramenta para se alcançar a modernização e desenvolvimento do país. 

Essas ações vêm modificando a função da escola, sem levar em conta que ela é um lugar de 

saber, de produção de conhecimento, de descobertas, resumindo-a apenas como uma 

ocupação do tempo dos marginalizados. Como já discutimos anteriormente, a pobreza é 

considerada tão perigosa como uma arma bélica no entendimento das organizações 

internacionais. Dessa forma, torna-se necessário elevar as condições dos marginalizados com 

uma educação compensatória para que eles não se rebelem. 

A proposta desse programa reforça ainda a valorização dos ―saberes‖ advindos das 

comunidades de forma a relacioná-los com os conhecimentos ministrados nas escolas. Visa 

ainda a articulação entre as políticas públicas e a qualidade educacional dispondo dos 

seguintes objetivos para o alcance dessa finalidade: 

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; 
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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, 

2007d), 

 

Silva e Silva (2012) e Félix (2012), em suas análises, demonstraram que o programa 

possui uma concepção pragmatista que valoriza a experiência por meio de trocas 

intersubjetivas. Há ainda, uma supervalorização das diferenças culturais, não levando em 

conta o conceito de classe como uma ideia central a ser desenvolvida e sim uma variável 

entendida superficialmente como uma opressão da pobreza. O Mais Educação trouxe uma 

ressignificação da tendência do escolanovismo focando principalmente nas questões 

envolvendo as diferenças e pluralidade, questões essas que serão discutidas no próximo tópico 

desta seção. 

No que diz respeito às diretrizes divulgadas pela Portaria Interministerial nº 17/2007, 

em seu art. 6° do capítulo III, 

O Programa Mais Educação visa fomentar, por meio de sensibilização, incentivo e 

apoio, projetos ou ações de articulação de políticas sociais e implementação de ações 

sócio-educativas (sic) oferecidas gratuitamente a crianças, adolescentes e jovens e 

que considerem as seguintes orientações: [...] fomentar a participação das famílias e 

comunidades nas atividades desenvolvidas, bem como da sociedade civil, de 

organizações não-governamentais (sic) e esfera privada (BRASIL, 2007d, p.5). 

 

Levando em conta o que expõem as diretrizes, percebe-se um repasse às famílias, 

comunidades e sociedade civil a responsabilização da educação, desresponsabilizando o 

Estado quanto a esse encargo no oferecimento do serviço.    

Assim, após a aprovação da LDB, intensificou-se o número de projetos que priorizam 

a ampliação da permanência do educando na escola, uma vez que havia a crença que a 

permanência na escola melhoraria a qualidade do ensino elementar. No entanto, conforme 

Cavaliere (2007, p. 1018), é preciso considerar o tempo escolar como parte de um contexto 

histórico tendo funções que servem a diferentes interesses e às forças que atuam sobre esse 

tempo. São diversas as origens dessas forças, que perpassam desde a cultura familiar 

predominante, visão de formação para a criança, políticas públicas de assistência social ou 

preparação para o trabalho. Assim, o tempo escolar é determinado no direcionamento de 

demandas que podem considerar o bem-estar da criança ou as necessidades e interesses do 

Estado e da sociedade, ou ainda pelo conforto e rotina dos adultos.  

A perspectiva de redução da desigualdade que se institui a ampliação do tempo 

escolar, como forma de melhorar os índices negativos escolares, de reduzir diferenças entre os 
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alunos que possuem condições financeiras para prover de uma forte formação cultural e os 

alunos desprovidos desse capital para realizar sua formação, parece ter sido frustrada. Ou seja, 

é encarada como uma educação compensatória que visa resolver questões econômicas com 

intensificação do tempo escolar (CAVALIERE, 2014).  

Conforme Fonseca (2007, p. 246), ―A realidade desses vinte anos vem mostrando que 

as pretensas vantagens acenadas pelos organismos internacionais não têm beneficiado o setor 

educacional brasileiro‖. Ou seja, a eficácia dos projetos para a correção dos problemas 

estruturais do Brasil tem efeitos pouco significativos para o desempenho escolar, 

principalmente no ensino fundamental. 

 

3.6.3 Concepção do Programa Mais Educação 

 

Tendo por compreensão que existem várias linhas teóricas e que há diversas formas de 

se compreender uma educação integral, procurou-se analisar, a partir de investigações de 

documentos disponíveis no portal do MEC, a concepção implícita dentro de alguns dos textos. 

Para isso, iniciaram-se as análises pelo texto ―Tendências para uma educação integral‖, 

desenvolvido como um meio de fomentar o debate a respeito do assunto em questão entre 

representantes do poder público e privado. 

O texto ―Tendências para uma Educação integral‖ de (2011a), de iniciativa da 

Fundação Itaú Social, Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e do Centro de 

Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – Cenpec, foi originado de 

colóquios realizados em dois anos e da pesquisa ―Perspectiva de Educação Integral‖, que 

analisou dezesseis iniciativas de educação integral em vários locais do país. 

Conforme o texto, em 1995, nascia uma parceria entre o Itaú, Banco Nacional, a 

agência das Nações Unidas, o Unicef e uma organização da sociedade civil, o Cenpec. Essa 

parceria objetivava o apoio a projetos complementares de escolas. Esses organismos estavam 

certos de que a educação integral emerge como uma necessidade da sociedade civil e entra na 

agenda pública como uma expectativa em avançar nos assuntos educacionais e ainda propiciar 

garantia de direitos à infância e à juventude nessas últimas décadas. É explicitado no texto 

que a tendência para a educação integral vem se forjando desde a Constituição Federal de 

1988, perpassando pelo Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, seguido pela Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB, até ao Plano Nacional da Educação – PNE.  
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Foi a partir de 1990 que se inicia uma estratégia utilizando-se da perspectiva integral 

como forma de garantir a criança, adolescente e jovens direitos, proteção e inclusão social. A 

Fundação Itaú Social, o Unicef e o Cenpec buscam colaborar  mediante publicações sobre a 

temática no esforço de proporcionar à sociedade brasileira a construção de uma ―escola 

honesta‖ para as classes populares. 

No texto, constam relatos do desenvolvimento de experiências de educação integral, 

em distintos locais do país que atenderam alunos de diferentes faixas etárias, sendo esses 

oriundos das classes populares das periferias das grandes cidades e que estavam em situação 

de vulnerabilidade social e educacional, também possuíam dificuldades de aprendizagem e de 

relacionamento. A escola denominada escola de dia inteiro é implementada em redes 

estaduais e municipais pelo projeto Mais Educação como uma política de resposta à escola 

desonesta denunciada por Darcy Ribeiro. 

A justificativa pelo crescente apelo à educação integral, demonstrado no texto, é que 

hoje se almeja por uma educação que possa estar em acordo com demandas e necessidades da 

sociedade, ou seja, como bem esclarece Gonçalves (2009, p. 10), ―Para os pragmatistas, um 

argumento filosófico ou determinado conhecimento devem ser medidos por sua função social. 

Se não são socialmente úteis só dão margem a um debate estéril‖. Nesse sentido, argumenta-

se que a educação oferecida ao longo dos tempos como responsabilidade do Estado se tornara 

esvaziada do conceito de formação completa do homem. Entram em cena as apelações por 

uma educação de maior qualidade aos educandos. É aí que surgem teorias, concepções e 

experiências de inovação educacional de que as novas gerações necessitam.  

Conforme texto, a Escola Nova teve grande influência no Brasil acreditando ser a 

educação o instrumento certo a moldar, unificar e civilizar a sociedade brasileira na 

perspectiva de desenvolvimento econômico. Buscava-se uma formação que promovesse a 

completude do homem e o preparasse para a construção de uma sociedade mais justa, 

igualitária, progressista, tendo por racionalidade a ciência. A formação deveria ser voltada 

para o preparo de aspectos físicos, intelectuais, morais e espirituais. 

O documento ainda expõe que é necessário um acréscimo de sete horas diárias nos 

estudos dos discentes, tempo satisfatório ao desenvolvimento de aprendizagens exigidas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. O consenso é que um tempo maior para a direção dos 

trabalhos dirigidos por professores a seus alunos oferece uma maior oportunidade de 

aprendizagem. 
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O documento demonstra uma necessidade do envolvimento da família na escola em 

duas perspectivas, ou seja, uma seria a participação entre as famílias e comunidade nesse 

fazer e, outra, uma participação mais direta no que se refere à educação integral, que está 

ligada ao espaço e sujeita a compor oportunidades mais ricas de aprendizagem. 

É nessa questão que se argumenta que a educação possui um papel fundamental e com 

novos desafios para século XXI. Descreve-se que é necessário se valer de novos recursos 

culturais para se aproveitar de oportunidades de aprendizagem, então, como saída, é que se 

busca a ideia de Cidade Educadora como nova pedagogia ou estratégia pedagógica. 

A influência das Cidades Educadoras leva ao entendimento de que o meio urbano 

dispõe de incontáveis iniciativas educativas e espaços que englobam instituições 

formais e não formais em permanente movimento. Entre essas estão a família, a 

escola, as empresas, as associações comunitárias, as instituições culturais e outras 

instâncias da sociedade (BRASIL, 2011a, p. 35). 

 

Ainda como parte dessa oportunidade de aprendizagem encontra-se a cultura digital, 

um quantificante dessa sociedade contemporânea que torna os indivíduos ―aprendentes‖ numa 

roda e num fluxo constante. Compreende-se que a atual cultura digital possibilita o acesso a 

inúmeras multimídias, à grande quantidade de informações e conhecimentos, também 

possibilita o desenvolvimento de realizações de múltiplas tarefas ao mesmo tempo, o que é 

fundamental para a aprendizagem. 

As argumentações envolvem uma maior responsabilização da família e comunidade, 

espaços alternativos fora da escola e a direção para a formação de um educando que esteja 

habilitado a realizar várias tarefas ao mesmo tempo são oriundas de ―[...] valores defendidos 

pelo neopragmatismo estão voltados ao exercício da solidariedade, da tolerância recíproca, da 

noção de que vivemos em comunidade, visando a uma sociedade democrática [...]‖ 

(GONÇALVES, 2009, p. 13). Valores esses, que beneficiam as grandes empresas privadas, 

pois diminuem a responsabilização do Estado e transferem o repasse de serviços sociais à 

sociedade civil. Pensamento próprio do capitalismo que a cada dia busca estender seus lucros 

por meio da privatização de vários serviços, dentre as quais então a educação. 

O documento ainda aponta que se vivem tempos históricos em que valores 

sociopolíticos pressionam para a condução de novas políticas públicas: 

Desejam-se políticas fundamentadas na lógica da cidadania, mas com clara direção 

em favor de ações integradas em torno do cidadão e do território como eixos de um 

desenvolvimento sustentável [...]. 

Territorialização dos serviços e abertura a participação e construção coletiva pelos 

seus habitantes [...]. 

Desejam-se serviços públicos comprometidos em recuperar a confiança social na 

ação pública. 
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Os serviços públicos localizados num mesmo território precisam construir em 

conjunto e, com seus moradores, as prioridades de atenção e as metas a serem 

perseguidas [...] (BRASIL, 2011a, p. 31). 

 

Como já se discutiu, as políticas são voltadas à questão de solidariedade, de 

responsabilização do sujeito em variadas questões. Entre elas a questão ambiental. Preservar a 

natureza é compromisso de cada pessoa. Se a degradação da natureza está acontecendo, é 

porque alguém entre todos os responsáveis por cuidar e preservar a natureza está 

desrespeitando o meio ambiente. Há que se cuidar e preservar o ambiente, porém é válido 

ressaltar que o homem precisa da natureza para sobreviver, daí a postura a ser exigida é a de 

sustentabilidade. O que precisa estar claro é a finalidade de usufruto de bens naturais. Se a 

degradação for criminosa, é preciso também que os responsáveis sejam punidos. O que não se 

pode tolerar é que a transferência da responsabilização seja forma de maquiar e camuflar os 

reais responsáveis. 

O documento ainda lembra que há uma tendência no crescimento entre a parceria 

público-privada para a implementação da educação integral. Esse crescimento da parceria está 

ligado ao que anteriormente foi mencionado quando se discutiam as políticas do Banco 

Mundial - BM para o setor educacional. Peroni (2003) dispôs que essa atitude é uma 

orientação de repasse à sociedade civil, realizada pelas políticas do BM, das tarefas que, 

anteriormente, eram do Estado, repasse esse disfarçado e denominado descentralização. 

Outro ponto destaque na descrição do documento é a questão da ênfase dada na ideia 

de introduzir nas escolas os ―saberes‖ das famílias e das comunidades. Conforme a matéria, a 

aprendizagem acontece quando há a combinação do já conhecido com o novo, ou seja, cada 

nova aprendizagem acontece a partir de conceitos prévios já adquiridos pelas crianças que, ao 

entrar em contato com o novo conhecimento, reformula suas ideias ampliando-as. ―Assim, é 

importante que diminua a distância entre os chamados conhecimentos universais e os saberes 

locais, do território onde se localiza a escola e vivem as crianças [...]‖ (BRASIL, 2011a, p. 

53). 

No decorrer das descrições do documento, ―Tendências para uma Educação integral‖, 

percebe-se uma clara ideia da concepção liberal em que percebe a educação como instrumento 

de equalização social. O documento dispõe que ―Num país como o nosso, caracterizado por 

grandes desigualdades sociais, a educação precisa cumprir o papel de promover a equidade 

social‖ (BRASIL, 2011a, p. 54), ou seja, a educação é vista numa perspectiva 

desenvolvimentista liberal, que entende ser a educação sendo a chave que possibilitará a 

equalização social.  
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No entanto, é válido ressaltar que a educação integral, nos moldes desse pensamento, 

apesar de buscar oferecer uma educação que abranja aos diversos aspectos do indivíduo, 

como mencionado anteriormente, sua finalidade é a formação de sujeitos para o suprimento 

de mercado de trabalho. Sendo assim, não se tem uma perspectiva de superação social ou de 

realmente uma igualdade social. O que se disseminam são ideias que descrevem uma 

formação completa do sujeito, porém não se tem uma preocupação com a conscientização da 

realidade que cerca o indivíduo, muito menos a compreensão da sociedade e das contradições 

nela existentes. A dispersão dessas ideias apenas contribui para a formação de mão de obra e 

da adequação e controle dos sujeitos, limitando seu desenvolvimento crítico pelo 

esvaziamento dos conhecimentos historicamente acumulados.  

A concepção pragmática, conforme Soares (2007), foi, ao longo dos anos, 

modificando-se e se reafirmando com nova roupagem, o autor descreve que essa pedagogia se 

constitui neopragmática, com traços próprios de interpretação rortyana. Uma observação 

destacada pelo autor é respeito ao esvaziamento do saber, a ênfase dada no cotidiano e prática 

contribuindo para a desqualificação dos conteúdos e ―[...] termina por legitimar e imediatismo 

o pragmatismo e a superficialidade que caracterizam o cotidiano alienado‖ (SOARES, 2007, 

p. 121). 

Assim, esse modelo educacional está de acordo com as finalidades do capital e ―[...] 

assume um formato de espaço fabril, incutindo nos discentes as ―competências‖ e 

―habilidades‖, como também todo um aparato ideológico propício à aceitação das regras 

sociais e cidadãs (SOARES, 2007, p. 119). Há o registro de outra intenção do documento: 

―Trata-se de desenvolver competências em crianças e adolescentes para lidarem com 

ferramentas que ampliem: sua visão e compreensão do mundo, de si mesmos e do outro; sua 

subjetividade; sua possibilidade de pensamento e expressão; suas alternativas de escolha‖ 

(BRASIL, 2011a, p. 93), na realidade, trata-se de contribuir com o fortalecimento do capital e 

o esvaziamento do indivíduo como sujeito autônomo e não alienado. 

Outro documento analisado foi a publicação da obra ―Caminhos para Elaborar uma 

Proposta de Educação Integral em Jornada Ampliada‖ realizada pela secretaria de educação 

básica juntamente com o Ministério de Educação – MEC no ano de 2011b. Esse texto é uma 

versão resumida da publicação Educação Integral: texto referência para o debate nacional do 

Série Mais Educação. 

Conforme exposto no documento referido, o Programa Mais Educação retoma o ideal 

de educação integral que vem do tempo dos pioneiros da Escola Nova e a partir de práticas 
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bem sucedidas realizadas pelas experiências em escolas municipais e estaduais do país 

(BRASIL, 2011b, p. 7). No entanto, apesar de perseguir o ideal de educação integral nos 

moldes das ideias pragmáticas, esse programa está sendo introduzido nas escolas de forma 

reinventada, distancia-se de seu inspirador, no que diz respeito às questões de infraestrutura, 

profissional para o atendimento dos educandos, transporte dos alunos, recursos humanos, e 

outros mais. , 

Uma das justificativas para a resolução da questão do espaço é convencer a todos que 

são responsáveis pela educação e, assim, a parceria entre as pessoas da comunidade resolveria 

o problema de falta de salas de aula com a busca de outros espaços, onde os alunos pudessem 

ser realocados, onde os monitores pudessem ministrar suas aulas e, consequentemente, o 

governo se exima de sua responsabilização de oferecimento de mais verbas a serem 

destinadas a esse fim. ―Assim, o desenvolvimento integral dos estudantes não é 

responsabilidade exclusiva das escolas, mas também de suas comunidades, porque somente 

juntas podem ressignificar suas práticas e saberes‖ (BRASIL, 2011b, p. 26). Nesse sentido, 

uma das estratégias é a tentativa de convencimento das pessoas como sendo parte responsável 

pela educação e, com isso, possam ampliar os olhares e buscar novos espaços para o 

oferecimento do serviço público de educação. 

Governantes e lideranças sociais, reunidas em Conselhos e outros fóruns, têm 

legitimidade para firmar um novo contrato social na educação – um contrato que 

estabeleça claramente as obrigações e responsabilidades dos diferentes agentes 

sociais [...].  

Quando os educadores assumem que a escola faz parte de uma cidade educadora, o 

ambiente social se transforma em um espaço de aprendizagem. Passam a ser espaços 

educativos não apenas museus, igrejas, monumentos e outros edifícios considerados 

importantes, mas também ganham a dimensão de espaços educadores as ruas e 

praças, as lojas, os estádios, as associações de moradores, os locais de culto religioso 

e aqueles onde as pessoas trabalham, produzem, criam, se transportam, se divertem, 

convivem, enfim (BRASIL, 2011b, p. 10). 

 

Muito romântico e bem convincente essa questão de aproveitamento de espaços, no 

entanto, não se pensa nos riscos oferecidos aos alunos, que correm riscos por não estarem em 

locais criados e pensados para a finalidade educativa, também não se fala nos desgastes e a 

necessidade de manutenção que o proprietário deverá realizar nos locais, o transporte que será 

necessário para a exploração desses novos espaços, da resistência dos pais que provavelmente 

se manifestarão. É por isso que essa questão precisa ser repensada e que o governo consiga 

mais verbas para realização da construção de espaços apropriados para a formação integral do 

indivíduo. 

Outro registro presente no documento é uma experiência do programa Mais educação 

em ―Osasco‖ – SP, experiência de algumas crianças que puderam se perceber sujeitos de sua 
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própria aprendizagem, assumindo uma postura mais ativa diante das atividades e vivências. 

Essa característica descrita é parte dos pilares da concepção Escola Nova, em que alunos são 

sujeitos de seu aprendizado com direcionamento para as questões práticas. 

Outro ponto que faz parte do pragmatismo mencionado no texto ―Tendência para uma 

educação integral‖ é a questão da valorização dos conhecimentos cotidianos, conforme o que 

segue: 

[...] é necessário que o conjunto de conhecimentos sistematizados e organizados no 

currículo escolar também inclua práticas, habilidades, costumes, crenças e valores 

que estão na base da vida cotidiana dos alunos. Articulados ao saber acadêmico, 

esses conhecimentos constituem o currículo necessário à vida em sociedade 

(BRASIL, 2011b, p. 26). 

 

A escola se torna desafiada a reconhecer os saberes da comunidade para buscar 

constante e fértil transformação tanto dos conteúdos escolares como da vida social (BRASIL, 

2011b, p. 26). Esse discurso de valorização do cotidiano, do saber específico ao grupo cultural 

a qual pertence, para Duarte (2001, p. 80-81), ―[...] não passa de uma forma eufemística de 

aceitar, sem questionamentos, o cotidiano alienado e fetichizado dos indivíduos‖.  

Outro documento analisado foi ―Cadernos Cenpec educação integral‖ número dois de 

(2006). Nesse documento encontra-se um conjunto de vários artigos com exemplificação de 

várias experiências que denotam possibilidade de convencimento ao público de que as ideias e 

argumentações não passam de falsas possibilidades de saída para os problemas crassos da 

educação, maquiadas como educação integral. 

Os Cadernos Cenpec 2 (2006) apontam também para uma responsabilização de todos 

os sujeitos - governos, iniciativa privada e comunidade, no que diz respeito ao alcance das 

metas a serem atingidas nos próximos anos quanto à inclusão de todos os brasileiros no 

mundo do conhecimento. 

Esse documento focaliza a temática sobre o tempo e o espaço para aprender e ainda 

relembra a importância da aprendizagem que o cotidiano oferece aos educandos quando em 

contato com o cotidiano de pais e comunidade. A descrição no texto afirma: ―A política social 

– pós levante neoliberal – vem introduzindo novas sínteses e lógicas para dar conta dos 

direitos do cidadão sob a consigna da equidade‖. Nessa lógica, entende-se que, nos dias 

atuais, o Estado não deve ser o único agente das ações públicas, deve haver uma mudança nas 

políticas públicas, e o governo exerça a função enquanto indutor e articulador das prioridades 

das políticas públicas: 

Não se compreende mais o Estado como agente único da ação pública, mas espera-

se que cumpra sua missão de intelligentia do fazer público e, em conseqüência (sic), 

exerça papel indutor e articulador de esforços governamentais e societários em torno 
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de prioridades da política pública. É assim que, na conjuntura atual, 

descentralização, municipalização e parcerias público-privadas contidas no 

receituário neoliberal tornaram-se realidade irreversível, não para desresponsabilizar 

o Estado, e sim para compor governança democrática e sentido público da rés 

pública (BRASIL, 2006, p. 9). 

 

Com a alegação de democracia, pretende-se disseminar a não desresponsabilização do 

Estado enquanto agente provedor dos serviços básicos, como saúde, educação, assistência 

social. No entanto, como foi discutido por Cruz (2003), as ideias neoliberais se pautam em 

três pilares, a diminuição do papel e tamanho do Estado, desregulamentação das relações 

trabalhistas e abertura econômica e comercial. Ou seja, não é que as políticas do Estado 

pretendam ser democráticas, mas estão cumprindo um dos pilares das ideias neoliberais que é 

a diminuição dos serviços públicos oferecidos pelo Estado, por meio do repasse a outros 

agentes, que seriam de sua obrigação, como por exemplo, o oferecimento de mais verbas para 

a construção e manutenção de locais e materiais necessários a educação. 

Nas argumentações dispostas no documento, há o alerta de que a sociedade complexa 

de hoje necessita de um avanço no que diz respeito à formação do cidadão. A escola não é o 

único espaço de aprendizagem e faz-se necessário que o educando tenha acesso a outros 

locais de aprendizado que possibilitem maior sociabilidade, desenvolvimento de capacidades 

de estabelecer trocas e tolerância à pluralidade (BRASIL, 2006). Para que isso ocorra é 

necessária uma cooperação entre sociedade civil e poder público no que se refere aos 

programas e serviços públicos estatais e não estatais, de iniciativa da comunidade e da 

sociedade civil. 

Há nesse documento ideias da concepção liberal de tendência da Escola Nova que 

busca desenvolver nos educandos competências e habilidades em diferentes abordagens. Essa 

concepção aponta o trabalho com projetos como alternativa de integração dos saberes como 

método educativo que desafia a busca de soluções para questões emergentes de sua realidade 

o que favorecem no desenvolvimento das competências e habilidades necessárias a essa 

sociedade complexa (BRASIL, 2006). 

O consenso que prevalece, no que diz respeito à educação, conforme esse documento, 

é a questão da ampliação do tempo de estudos que está muito aquém da realidade necessária à 

formação das crianças e jovens, para os desafios do século XXI. É necessário que a educação 

se amplie e ofereça oportunidade educativa variada a todas as crianças. Pautado nos 

argumentos de Anísio Teixeira o documento aponta que: 

[...] a escola não visava formar o cidadão, não visava formar o caráter, não visava 

formar o trabalhador, e, sim, formar o intelectual, o profissional das grandes 

profissões sacerdotais e liberais, o magistério superior e, assim, manter a cultura 
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intelectual distinta da cultura do povo e independente da cultura econômica e de 

produção (BRASIL, 2006, p. 82). 

 

Por esse viés, a escola para todos deve ter dois objetivos: a formação geral e comum a 

todos os cidadãos e a formação do quadro de trabalhadores especializados e especialistas de 

todas as espécies exigidos pela sociedade moderna (BRASIL, 2006). Em outras palavras, a 

educação deve possibilitar a formação de cidadãos aos quadros necessários de demanda da 

sociedade exigente. E como alternativa para uma adaptação às necessidades a essa sociedade, 

institui como opção a educação integral como sendo a saída para a melhora na qualidade 

educacional e como um quesito para a formação dos educandos. Sendo assim, como 

demonstra o documento: 

A escola de hoje está aberta a todos, àqueles que vão cursar uma faculdade e àqueles 

que vão desempenhar outras funções sociais que não requerem tal grau de formação. 

A integração desses alunos e alunas, muitos deles filhos e filhas de pais não-

escolarizados e, portanto, representantes de uma primeira geração que tem acesso ao 

ensino escolar, aponta para a necessidade de uma educação capaz de fortalecer os 

vínculos entre os alunos e alunas, suas famílias e a escola [...]. Um currículo 

orientado apenas à preparação para o ingresso no ensino superior não faz sentido 

para grande parte dos discentes. Muitos dos conhecimentos valorizados 

tradicionalmente nas escolas não se vinculam à realidade vivenciada pelos alunos e 

alunas e, possivelmente, não serão utilizados por eles e por elas. No contexto 

delineado, torna-se relevante a discussão sobre propostas que privilegiam a 

articulação entre a educação escolar e a ―vida‖ (BRASIL, 2006, p. 120). 

 

Baseado nessas argumentações, o movimento escolanovista, comprometido com a 

vida democrática nos moldes liberais, trouxe propostas educacionais que articulavam a 

educação intelectual à vida comunitária. Suas propostas são as bases constituintes da 

educação integral. Elas podem ser percebidas ao longo dos exemplos desse documento por 

meio dos variados projetos desenvolvidos pelas ações governamentais de ampliação da 

jornada escolar. Percebeu-se também que a busca pela formação de um cidadão para agir com 

respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça e não-violência, está dentro dos valores do 

neopragmatismo, mencionado por Gonçalves (2009), que cita que essa concepção tem 

defendido a solidariedade, a tolerância a ênfase na vivência em comunidade. Sendo assim, os 

conceitos disseminados por essa concepção favorecem a esse capital e sua manutenção. 

Outros documentos divulgados pelo governo que defende a necessidade da 

participação da comunidade no desenvolvimento da educação integral são os documentos 

―Programa Mais Educação passo a passo‖ de (2011c) e o ―Educação Patrimonial Manual de 

aplicação do Programa Mais Educação‖ de (2013). Neles há uma forte apelação à questão do 

envolvimento de diferentes sujeitos do contexto comunitário em que o programa será 

desenvolvido. Esses apelos se dirigem a profissionais da educação, aos educadores populares, 



 
 

168 

a estudantes em processo de formação docente e dos agentes culturais, que sejam referências 

na comunidade. 

Na análise desses documentos, ainda percebe-se incentivo no que diz respeito à busca 

de diferentes locais fora da escola a ser requisitado como um meio a aprendizagem. Neles, são 

exemplificados exemplos de superação de obstáculos surgidos e de busca de um olhar mais 

clínico para se angariar locais para se desenvolver o projeto. Como nos demais documentos, 

apelam-se para locais que possam ser utilizados que não sejam do setor público, como por 

exemplo, igrejas, associações, campo, salão de festas. 

A valorização da cultura local também ganha ênfase nesses documentos e busca-se 

fazer uma ponte desses conhecimentos com os conhecimentos sistematizados. São 

disponibilizadas orientações e procedimentos para que se realizem pesquisas de modo a 

valorizar objetos e costumes locais como uma forma de proteção aos costumes de algum valor 

cultural.  
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4 EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ATUALIDADE: UMA ANÁLISE SOBRE OS 

PROGRAMAS ENSINO MÉDIO INOVADOR E MAIS EDUCAÇÃO 

 

4.1 O Programa Mais Educação no Estado de Rondônia 

 

Conforme dados obtidos pela Secretaria de Educação do Estado de Rondônia, o 

programa Mais Educação é um programa estratégico disposto pelo Ministério da Educação – 

MEC, que procura induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na 

perspectiva da educação integral. É pela Portaria Interministerial nº - 17, de 24 de abril de 

2007 e sua regulamentação pelo Decreto 7.083/10 que o programa Mais Educação foi 

validado e implantado nos Estados e Municípios brasileiros. As atividades desse programa 

tiveram início no ano de 2008, com a participação de 1.380 escolas em 55 municípios nos 26 

Estados e Distrito Federal. Ele atingiu um público em seu primeiro ano de efetivação de 

380.000 estudantes. A adesão desse programa se realizou por todos os Estados do Brasil e sua 

expansão foi considerável nos anos posteriores. 

Em Rondônia não foi diferente, conforme publicação da Secretaria de Estado da 

Educação – (SEDUC), o programa tem oferecido um maior número de ações educativas nas 

redes de ensino público, mediante efetivação de atividades optativas com acompanhamento 

pedagógico, de modo a despertar no aluno interação com o meio ambiente, o desenvolvimento 

da prática de esporte, o lazer, debates sobre direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, 

prevenção e promoção da saúde, comunicação, educação científica e educação econômica. 

Essa iniciativa procura oferecer uma contribuição para a educação integral dos alunos 

e tornar ao mesmo tempo a escola mais atrativa e aconchegante ao estudante. Essa iniciativa 

também pretende contribuir para melhor desempenho dos alunos no que se refere a seu 

desenvolvimento escolar. 

A partir do ano de 2008, no Estado de Rondônia, houve expansão do programa. O 

gráfico a seguir demonstra que a implantação desse programa se inicia em 2008, em apenas 

01 (um) município do Estado. Nesse município se desenvolveu o experimento do programa 

em 11 (onze) escolas, atendendo a um público de 3.553 (três mil e quinhentos e cinquenta e 

três) alunos. No ano seguinte, o número de municípios que aderiram ao programa subiu para 

04 (quatro), as escolas cresceram para 63 (sessenta e três) e o público de alunos nesse ano foi 

de 17.927 (dezessete mil e novecentos e vinte e sete) alunos. Em 2010, os municípios 

permaneceram em 04 (quatro), as escolas subiram para 69 (sessenta e nove), e o número de 

alunos cresceram para 17.214 (dezessete mil duzentos e quatorze) alunos. Em 2011, eram 17 
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(dezessete) os municípios participantes com 119 (cento e dezenove) escolas e 22.203 (vinte e 

dois mil e duzentos e três) alunos participantes. Em 2012, o número de municípios 

participantes do programa subiu para 35 (trinta e cinco), com 180 (cento e oitenta) escolas e 

41.603 (quarenta e um mil seiscentos e três) alunos participantes. No ano de 2013, 49 

(quarenta e nove) municípios constam no programa, com 234 (duzentos e trinta e quatro) 

escolas adeptas, e 50.305 (cinquenta mil, trezentos e cinco) alunos cadastrados. E, em 2014, 

último ano pesquiado, os municípios participantes do programa eram 50 (cinquenta), com 271 

(duzentas e setenta e uma) escolas cadastradas e 50.308 (cinquenta mil e trezentos e oito) 

alunos participantes. 

 

Gráfico 2 - Expansão do programa Mais Educação em Rondônia (2008 - 2014) 

Fonte: Governo do Estado de Rondônia - Secretaria Estadual de Educação de Rondônia (SEDUC-RO). 

 

Houve grande avanço na disseminação desse programa em diversos municípios de 

Rondônia. Em sete anos, o programa teve um crescimento gradativo, sendo acentuado o 

desenvolvimento principalmente nos últimos três anos, conforme demonstrado pelo gráfico. O 

Governo Federal, mediante seu órgão ministerial de educação, dissemina a ideia, de que a 

educação integral é uma das principais vias para o desenvolvimento sustentável, para a 

valorização da sociedade brasileira e para a redução da desigualdade social.  

Para Maranhão (2014), embasado em Celso Furtado, o desenvolvimento econômico 

foi utilizado como uma ideologia de forte influência no processo de modernização do país, 

esse entendimento acreditava que poderia elevar o Brasil de categoria de país 
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subdesenvolvido a país desenvolvido. Para esse autor, o mito tem se renovado ao longo dos 

anos, tornando-se uma espécie de farol de muitos pesquisadores, planejadores, burocratas e 

governantes que apontavam como sendo o caminho a ser seguido pela sociedade para alcançar 

o estado de país desenvolvido. Conforme entendimento do autor, o mito do desenvolvimento 

ao longo da história, torna-se ideologia fundamental nas mãos da classe dominante, que 

defende que esse caminho seria a saída para um futuro crescimento econômico e de melhoria 

das condições sociais. 

Reforçando esse discurso, em busca do avanço do país a uma escala de país 

desenvolvido, o governo tem utilizado de exemplificação, afirmando que as nações que se 

tornaram desenvolvidas possuíam um desenvolvimento educacional em dois turnos. Essa 

ideia é enfatizada pela então presidente Dilma Rousseff, de acordo ao portal do MEC, que a 

educação integral é fundamental para o desenvolvimento da criança e adolescente. A partir 

desse discurso, o programa Mais Educação e o ProEMI são considerados ações para a 

melhora no desempenho escolar, solução à repetência dos discentes, e, sobretudo, uma 

tradução de atuação preventiva. 

A fim de concretizar a educação integral, a administração tem estipulado metas de 

expansão desses programas em todo o país. Para o ano de 2014, o governo estabeleceu uma 

meta de introdução ao programa Mais Educação, de 60 mil escolas. De acordo com dados 

disponíveis pelo INEP, a proposta do Plano Nacional de Educação consiste numa meta de 

atendimento de até 50% dos alunos matriculados na educação básica. 

Conforme dados do censo 2016, realizado pelo INEP (2017, s/n), o total de alunos 

matriculados no ensino fundamental da rede pública é de 23.015.916 (vinte e três milhões, 

quinze mil e novecentos e dezesseis) alunos. Os matriculados estão inseridos no ensino 

integral no ensino fundamental, um total de 2.416.573 (dois milhões, quatrocentos e dezesseis 

mil e quinhentos e setenta e três) alunos. Desde o início da propagação dos programas de 

educação integral em 2008, houve um constante crescimento até o ano de 2015. No entanto, 

se comparado em 2016, o número de matrículas no ensino integral do ano anterior (2015) 

constata-se uma redução de 46%. Sendo assim, em 2015, o número de matriculados em redes 

públicas com atendimento de educação integral era de 16,7%; passa a ser no ano seguinte para 

9,1%. Em contrapartida dos 441.123 (quatrocentos e quarenta e um mil e cento e vinte e três) 

alunos que estavam inseridos na educação integral na etapa de ensino médio em 2015, houve 

um avanço para 480.052 (quatrocentos e oitenta mil e cinquenta e dois) alunos.  
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Essa modificação do programa, desde o início de sua implantação, para uma queda 

respectiva no ano seguinte na etapa de ensino fundamental e sua ampliação no ensino médio, 

são características da constante descontinuidade das políticas públicas de educação básica. 

Esse rompimento, fragmentação ou focalização ocorre pelo fato do Estado brasileiro estar 

submetido à grande burguesia brasileira e ao imperialismo, como explica Silva (2017, p. 106):  

[...] no Brasil, até mesmo 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. 

 

Trazendo para o Estado de Rondônia a questão do atendimento de educação integral, 

averiguou-se que a adesão e implantação inicial do Programa Mais Educação em 2008, ficou 

restrita a onze escolas de Porto Velho. No ano seguinte, o programa se expandiu para as 

cidades de Ariquemes, Cacoal e Ji-Paraná; permanecendo assim, a abrangência dos 

municípios no ano de 2010. No ano de 2011, os municípios contemplados foram: Alta 

Floresta D‘Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Espigão d‘Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-

Paraná, Machadinho d‘Oeste, Nova Mamoré, Ouro Preto d‘Oeste, Pimenta Bueno, Presidente 

Médici, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Vilhena e Porto Velho. 

Dentre os municípios que têm desenvolvido esse trabalho na perspectiva de educação 

integral, encontram-se todos os municípios da Zona da Mata de Rondônia. Sendo esta região 

composta por Rolim de Moura, Novo Horizonte d‘Oeste, Alta Floresta d‘Oeste, Santa Luzia 

d‘Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia d‘Oeste, Castanheiras. No entanto, o 

Programa Mais Educação se inicia nessa área geográfica, no ano de 2011, em dois municípios 

da Zona da Mata, Alta Floresta D‘Oeste e Rolim de Moura. Nesses municípios, o número de 

alunos do ensino fundamental referente ao censo do ano de 2010 foi de 6.251 (seis mil e 

duzentos e cinquenta e um), sendo que, o número de participantes do programa Mais 

Educação, somam um quantitativo de 1.975 (um mil, novecentos e setenta e cinco) alunos. 

No ano de 2012, insere-se mais um dos municípios da Zona da Mata no atendimento à 

educação integral, oferecido pelo Mais Educação, desta vez, Nova Brasilândia d‘Oeste. No 

ano subsequente aderem ao programa os municípios de Santa Luzia d‘Oeste, Novo Horizonte 

d‘Oeste, Alto Alegre dos Parecis e Castanheiras. Dos municípios referidos nos parágrafos 

anteriores, o universo da pesquisa que se está desenvolvendo se restringe aos municípios de 

Rolim de Moura; Nova Brasilândia d‘Oeste, Novo Horizonte d‘Oeste, Santa Luzia d‘Oeste. 
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Desses municípios foram elencadas quatro escolas Estaduais que desenvolveu o programa 

Mais Educação, sendo uma em cada município. Essas escolas serão denominadas de Escolas 

A, B, C, e D. Em relação aos sujeitos envolvidos na pesquisa serão descritos conforme tabela 

que se segue: 

 

Tabela 2 - Caracterização de identificação dos sujeitos 

CARACTERIZAÇÃO DOS 

SUJEITOS 

QUANTITATIVO IDENTIFICAÇÃO 

Coordenação pedagógica do 

Programa Mais Educação 

04 CP1 a CP4 

Alunos  12 A1 a A12 

Monitores 08 M1 a M8 

Pessoas da comunidade 

(abrangendo pais, merendeiras, 

professores, orientador...) 

12 PC1 a PC12 

Diretor 04 D1 a D4 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A primeira escola dentre as que foram selecionadas para a investigação nesta pesquisa 

foi a escola D, sendo que seu cadastro se realizou no ano de 2012. A seleção da instituição 

para a implantação do programa, conforme dados dispostos em entrevistas, se realizou ―[...] 

em função do maior número de crianças que recebem Bolsa Família [...]‖ (CP4). Com o 

desenvolvimento de tal programa pôde-se oferecer ao público alvo os seguintes 

Macrocampos: 

 

Quadro 1 - Atividades e Macrocampos desenvolvidos pela ―Escola D‖ (2014) 

Atividades Macrocampos 

Matemática  Acompanhamento pedagógico (obrigatório) 

Português Acompanhamento pedagógico (obrigatório) 

Horta escolar ou comunitária Educação ambiental, desenvolvimento 

sustentável, e economia solidária 

Recreação e brinquedoteca  Esporte e lazer 

Fonte: Governo do Estado de Rondônia - Secretaria Estadual de Educação de Rondônia (SEDUC-RO, 2014). 

 

A ―Escola D‖ atendia a um número de 208 (duzentos e oito) alunos por meio desse 

programa. Sendo a permanência na escola dos educandos participantes, entre turno e 

contraturno, um total de sete horas por dia. Dentre os macrocampos apresentados no quadro 

anterior, os que possuíam maior peso e maior enfoque eram os macrocampos de 
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acompanhamento pedagógicos (português e matemática) e Educação Ambiental, 

desenvolvimento solidário, e economia solidária. 

No ano seguinte, todas as demais escolas investigadas aderem ao programa. No que 

concerne a ―Escola C‖ e sua inserção ao programa Mais Educação, ocorreu no ano de 2013, 

com atendimento a um público de cento e vinte alunos participantes. A justificativa para que a 

escola fosse incluída na implantação e no desenvolvimento desse programa foi descrita na 

entrevista: ―Na época nossa escola estava com o IDEB muito baixo, principalmente na 

disciplina de Língua Portuguesa e Matemática. Então, os critérios que eu saiba para a escolha 

é a questão do IDEB, por não ter atingido a meta estabelecida pelo MEC‖ (CP3). Aqui 

percebe-se direcionamento de reforço nos componentes curriculares língua portuguesa e 

matemática. Mediante a ação desse programa procuravam ―melhorar a aprendizagem das 

crianças, desenvolver a aprendizagem, tirar as dúvidas. Um reforço escolar. Nós também 

trabalhávamos jogos, artes. Na verdade, era um atendimento integral da criança‖ (CP3). O 

depoimento da Coordenadora Pedagógica assume o discurso oficial, o que contribui para a 

reprodução do senso comum sobre a educação integral. 

Conforme relato da CP3, o atendimento aos alunos pelo programa ocorria em três dias 

da semana, em um total de mais de oito horas por dia. Isso, por serem os alunos, em sua 

maioria, da zona rural e terem que permanecer na escola até o fim do seu turno regular. Os 

macrocampos que a escola oferecia eram os seguintes: 

 

Quadro 2 - Atividades e Macrocampos desenvolvidos pela ―Escola C‖ (2014) 

Atividades Macrocampos 

Matemática  Acompanhamento pedagógico (obrigatório) 

Português Acompanhamento pedagógico (obrigatório) 

Horta, jardinagem escolar (canteiros 

sustentáveis) 

Economia solidária e criativa 

Pintura, Cultura e artes 

Iniciação musical de instrumentos de cordas Cultura e artes 

Esporte da Escola/Atletismo e Múltiplas 

Vivências Esportivas (basquete, futebol, futsal, 

handebol, voleibol e xadrez) 

Esporte e lazer 

Fonte: Governo do Estado de Rondônia - Secretaria Estadual de Educação de Rondônia (SEDUC-RO, 2014). 

 

Quanto a ―Escola B‖, foi inserida no programa no ano de 2013. Nesse ano, segundo 

dados levantados em entrevista, foi um ano de preparação da escola, no quesito de seleção das 
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crianças, reorganização das diretrizes definidas pelo MEC, perante a realidade da escola e à 

espera da liberação de verbas para se iniciar a execução das atividades: 

Então, eu trabalhei com o Mais Educação em 2013, 2014 e meados de 2015, foram 

dois anos e meio, como coordenadora. Só que o programa só começou a ser 

efetivado mesmo, só em 2014. Em 2013, ficamos só no aguardo da liberação 

financeira do Ministério da Educação. Então, ficou o que? Seleção das crianças, 

elaboração das diretrizes, porque já vem pronto de lá, só temos que readaptar e 

reelaborar para a realidade da nossa escola. Então, em 2014 e 2015, nós efetivamos 

o programa (CP2). 

 

Fica explícito que a suposta autonomia da escola não se sustenta, uma vez que o 

programa já vem pronto. A narrativa feita pela coordenadora pedagógica do programa aponta 

justamente para tal fato. No que concerne ao desenvolvimento do programa Mais Educação 

na ―escola B‖, esta tinha por finalidade o melhoramento do IDEB, além de sanar algumas 

lacunas. A escola, ao perceber que os alunos do sexto e sétimo ano tinham dificuldades, com 

relação a alguns conhecimentos que deveriam dominar em língua Portuguesa e linguagem 

Matemática, utilizou o Programa Mais Educação como reforço escolar, como intervenção 

para sanar tais dificuldades, assim como melhorar o IDEB da escola.  

O nosso ponto aqui, foi a questão da nota do IDEB, que acaba sendo vinculada a 

nível nacional. Em seguida foi a questão da necessidade, porque acabamos 

priorizando o Mais Educação nos sextos e sétimos anos. O que a gente percebeu? 

Que tinha uma evasão de conhecimento na área de Língua Portuguesa e de 

Matemática, então acabamos priorizando essas turmas devido essas necessidades, 

essas lacunas, esse reforço, que essas crianças precisavam (CP2). 

 

Quanto ao número de alunos que foram inscritos no programa da ―escola B‖, eram de 

cem alunos. A participação desses alunos no ―Programa Mais Educação‖ era de três dias na 

semana. Sua permanência correspondia a oito horas entre turno regular e contraturno: 

Eles ficavam três dias, oito horas por dia. Quem estudava no ensino regular no 

matutino, eles vinham sete horas, a aula terminava as onze, onze e quinze ou onze e 

meia no máximo eles almoçavam, davam um tempinho de dez minutos a quinze 

minutos, eles iam tomar banho. De meio dia até as treze horas ou eles ficavam 

lendo, ou ficavam jogando dama, ou faziam as atividades, então, as treze horas eles 

ficavam para o Mais Educação. O pessoal do regular da tarde as sete da manhã 

começavam o Mais Educação até as onze, e posterior a mesma rotina (CP2). 

 

Os macrocampos oferecidos pela ‖Escola B‖ correspondem aos que estão relacionados 

no Quadro 3: 
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Quadro 3 - Atividades e Macrocampos desenvolvidos pela ―Escola B‖ (cadastro 2014) 

Atividades Macrocampos 

Ambiente e redes sociais Comunicação e uso de mídias 

Matemática  Acompanhamento pedagógico (obrigatório) 

Português Acompanhamento pedagógico (obrigatório) 

Horta, jardinagem escolar (canteiros 

sustentáveis) 

Economia solidária e criativa 

Esporte da Escola/Atletismo e Múltiplas 

Vivências Esportivas (basquete, futebol, futsal, 

handebol, voleibol e xadrez) 
 

Esporte e Lazer 

Capoeira Cultura e Arte 

Fonte: Governo do Estado de Rondônia - Secretaria Estadual de Educação de Rondônia (SEDUC-RO, 2014) 

 

Quanto à ―escola A‖, apesar de ter sido efetivado o cadastramento por outras escolas 

no ano de 2011 no município que essa escola se localiza, essa, somente começou a se 

organizar para ser inserida no desenvolvimento desse programa no ano de 2013. Os 

macrocampos que essa escola oferecia podem ser analisados no quadro a seguir: 

 

Quadro 4 - Atividades e Macrocampos desenvolvido pela ―Escola A‖ (2014). 

Atividades Macrocampos 

Matemática Acompanhamento pedagógico (obrigatório) 

Português Acompanhamento pedagógico (obrigatório) 

Esporte da Escola/Atletismo e Múltiplas 

Vivências Esportivas (judô, basquete, futebol, 

futsal, handebol, voleibol e xadrez) 

Esporte e Lazer 

Iniciação musical de instrumentos de cordas  
 

Cultura e Artes 

Fonte: Governo do Estado de Rondônia - Secretaria Estadual de Educação de Rondônia (SEDUC-RO, 2014) 

 

Conforme A1, nessa escola as atividades no ano ―[...] de 2015, foi: português, 

matemática, violão, dança, futsal. Do ano 2016, foi: judô, violão, meio ambiente, saúde bucal, 

português e matemática‖ (A1). 

Com relação ao número de alunos que a ―Escola A‖ atendia, pelo Programa Mais 

Educação, de acordo aos dados levantados por entrevistas, ―eram cem alunos, com quatro 

turmas de vinte e cinco alunos. Duas de manhã e duas à tarde‖ (CP1). A reafirmação por tais 

dados aparece em outra entrevista, a do PC3, ―Nós sabemos que nem todas os que começam 

terminam, mas foi iniciado com duas turmas de vinte e cinco alunos, sendo cinquenta alunos 

de manhã e cinquenta alunos no período da tarde‖ (PC3). 

Quanto aos dias que esses alunos permaneciam na escola, verificou-se que eram 

quatro dias na semana, sendo um dia de descanso. No que se refere ao número de horas de 
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permanência nessa escola, houve divergência entre os dados fornecidos pela coordenadora e 

alunos entrevistados. A divergência pode ter sido pelo fato de que a CP1 estava se referindo 

aos alunos que moravam na zona rural que precisavam esperar durante todo o turno pelo 

transporte escolar para retorno aos seus lares. Esses alunos permaneciam por quatro horas em 

período de contraturno. Já os alunos que moravam na cidade e que tinham condições de ir 

embora, saiam alguns minutos antes dos outros alunos. 

Na semana, eles ficavam quatro dias, por quatro horas, e um dia, eles tinham 

descanso. No total eram dezesseis horas por semana (CP1). 

Nós vínhamos no horário no contraturno. Nós ficávamos em horário normal, dos 

outros alunos, nós só saíamos quarenta e cinco minutos mais cedo do horário normal 

da escola (A1). 

Eu ficava das treze as dezesseis horas, no contraturno. Eu estudava de manhã, ia em 

casa almoçava e voltava a tarde para a escola (A2). 

 

Após a demonstração da caracterização das escolas investigadas, constatou-se não só 

pelos dados práticos obtidos, como também mediante o Manual do Mais Educação (2014), já 

discutido em capítulo anterior, que a educação integral almejada no PDE, destinou-se 

prioritariamente a escolas que possuem baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

– IDEB, localizadas em regiões marcadas pela vulnerabilidade social. Quando se indagou a 

respeito de quais critérios necessários para a adesão do programa e o porquê a escola aderiu 

ao programa, obtiveram-se as seguintes afirmativas: 

Então, como a gente tinha uma necessidade de estar complementando, 

principalmente em Língua Portuguesa e Matemática, então foi baseado nesse sentido 

de priorizar de melhorar a qualidade, para que os resultados do IDEB possam ser 

melhores dentro da escola (D3). 

Era a nota do IDEB, se tivesse nota baixa ajudaria a superar a nota baixa, e a escola 

com maior índice de bolsista de Bolsa Família (D4). 

Na época, a nossa escola estava com o IDEB muito baixo, principalmente nas 

disciplinas de Píngua Portuguesa e Matemática. Então, um dos critérios que eles 

escolhem que eu saiba é a questão do IDEB (CP3). 

[...] a questão do IDEB, porque aí que acaba sendo uma prioridade da escola, dentro 

do próprio Ministério, junto a secretaria de Estado (CP2). 

Não tenho essa informação, mas acredito que seja o baixo índice dos IDEB [...] 

(CP2). 

Geralmente, eram escolas que estavam com índices do IDEB um pouco defasado. 

Então, era uma forma de equilibrar um pouco a questão do ensino aprendizagem, 

principalmente em Língua Portuguesa e Matemática, que são as matérias mais 

críticas (PC3). 

 

A defesa por uma educação integral que foi se amoldando ao longo da história é 

demonstrado por Paro (1988) como uma política de interesse das classes dominantes. A 

mudança radical em oferecer uma educação integral à classe dominada que, por muito tempo, 

vinha servindo aos filhos da classe dominante. As transformações ocorridas pelo processo de 

urbanização e industrialização refletiram também em mudanças no modo de educação das 

camadas médias e elevadas. O interesse agora é direcionar essa educação às classes que 
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ficaram às margens da sociedade, atitude essa como uma forma preventiva das ameaças 

sociais aos jovens, estes poderiam, pela escola, conquistar o bem-estar e a segurança. Assim, 

fica sob responsabilização do Estado o papel de executor dessas políticas (PARO, 1988). 

Ao perguntar sobre o IDEB, se o programa tinha contribuído para o desempenho no 

melhoramento dos índices escolares, obtiveram-se os seguintes resultados, demonstrados no 

gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 - Sobre Influência do Mais Educação sobre o IDEB 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir de dados levantados por entrevistas, 2017. 

 

Lembrando que dentre o universo dos entrevistados foram dezenove pessoas que se 

pronunciaram a respeito da temática. Dessas manifestações, 16% (dezesseis por cento) 

acreditam que o programa Mais Educação não influenciou na questão do IDEB; 26% (Vinte e 

seis por cento) não souberam responder ou informar se houve influência. Outros 16% 

(dezesseis por cento) acreditam que tenha contribuído, bem como outras ações que ajudaram 

no quesito do desempenho do IDEB; 05% (cinco por cento) acreditaram que foi graças ao 

programa que se realizou o avanço nos índices. E por fim, 37% (trinta e sete por cento) dos 

entrevistados acreditam em uma contribuição do Mais Educação no desenvolvimento do 

IDEB. 

Além da questão do IDEB, o foco principal era e é minimizar as situações de riscos e 

marginalização social, ou seja, assemelha-se a uma medida assistencialista. Isso pode ser 

16% 
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contatado nos relatos descritos pelos entrevistados, quando questionados sobre a finalidade 

principal do programa: 

Olha era direcionado mais para eles (alunos do Bolsa Família), eles tinham que 

participar [...] (CP4). 

Ele melhorava o desempenho dos alunos em sala, apoiávamos os professores em 

questão pedagógicas, e os alunos do Bolsa Família praticamente era obrigatório a 

participar, se não corriam o risco de ser tirados do Bolsa Família por não participar 

das oficinas do Mais Educação (M8). 

O objetivo maior era atender as crianças carentes, crianças que participavam do 

Bolsa Família. O que veio para a escola era que as crianças do Bolsa Família eram 

as prioridades (M7). 

Creio eu que um dos critérios foi a questão da grande quantidade de alunos que 

recebiam algum benefício do governo, como por exemplo, o Bolsa Família (D2). 

 

Esse direcionamento do programa para o atendimento de alunos que estejam 

supostamente em risco social, são explicadas por Leher (1999) que ressalta serem essas 

medidas uma política de segurança, instituída ao longo dos anos pelo Banco Mundial, 

disseminada em vários países semicoloniais. A educação passa a ser um instrumento 

preventivo direcionada a neutralizar possíveis movimentos contestadores da ordem capitalista. 

À escola agora passa a ser atribuída mais um afazer, qual seja, o de assistente social: 

Quando a gente começou não foi explicado nada, mas é mais porque é um programa 

do governo que vem para tirar as crianças da rua. E assim as crianças fica envolvidas 

na escola. De manhã as crianças ficam na escola, só chega em casa só toma um 

banho e volta. Muitas vezes, os alunos ficam em casa e a mãe não pode cuidar 

(PC2). 

Eu acho que esse programa ajuda muito, porque têm muitas mães que saem de casa 

cedo para trabalhar e ela não tem condições de fazer um café da manhã para seu 

filho, para eles vir para a escola e ela pode sair tranquila e trabalhar, porque sabe que 

aqui seu filho estará recebendo uma alimentação, um café da manhã. Eu acho isso 

muito importante. Por que, pensa: Você tem que sair e não ter condições de fazer um 

café, não é fácil. E isso atrapalha no desenvolvimento (PC1). 

Como já mencionei, além de auxiliá-los na melhora da qualidade do ensino, é para 

que esses meninos possam ter um acesso melhor de qualidade, para que eles possam 

permanecer mais tempo na escola, evitando que essas crianças e adolescentes 

passem um tempo ocioso na rua, as vezes até se envolvendo com drogas (PC6). 

Então, eu creio que o governo criou com o objetivo de uma educação integral, para 

tirar os alunos para não ficar em casa sozinho, sem ter o que fazer, oferecer 

merenda, que era de boa qualidade. Eu creio que era assim (M6). 

Mas era trazer um pouco mais de conhecimento e tirar as crianças da comunidade, 

que ficavam sem ter uma atividade era um dos objetivos. Trazer mais conhecimento 

para as crianças e tirar elas da ociosidade, para que eles não ficassem na rua ou 

fazendo coisas que não era bom para eles (M7). 

 

Essas novas atribuiçóes da escola, o de assistente social, como solucionadora dos 

problemas sociais ―[...] tendem a atrofiarem-se as funções supletivas que a escola é chamada a 

desempenhar [...]‖ (PARO, 1988, p. 211), ou seja, a postura que a escola deveria desempenhar 

- o ensinar e nada mais. Paro (1988) argumenta ainda que é necessário o cuidado para não cair 
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na armadilha de confundir essa  nova abrangência com a atitude de ações paliativas que além 

de não resolver a questão, atrapalha as atividades pedagógicas que a escola desenvolve.  

Outro detalhe percebido foi que muitos alunos foram inseridos pelos pais no programa 

por medo de perder a Bolsa Família. Muitos alunos não precisavam melhorar seu desempenho 

escolar, no entanto seus pais eram induzidos a mantê-los nesse programa sob a ameaça do 

corte do referido benefício: 

Até onde eu entendo tem que ser oferecido a todos os alunos que recebe Bolsa 

Família. Então, o que eu vejo? Tem alunos que realmente precisa, mas tem aluno 

que não precisa do Mais Educação, não precisa participar das atividades de Língua 

Portuguesa e Matemática, eles são alunos dez. Então não tem necessidade desse 

aluno estar aqui na escola fazendo o programa (D4). 

O objetivo maior era atender as crianças carentes, crianças que participavam do 

Bolsa Família. O que veio para a escola era que as crianças do Bolsa Família eram 

as prioridades (M7). 

A questão de não ser praticamente obrigatório a participação dos alunos do Bolsa 

Família, porque eles poderiam perder (M8). 

Quem tinha Bolsa Família diziam que tinha que participar. Não falou que era 

obrigatório, mas entre aspas, sim. Quem tem Bolsa Família é bom participar, senão 

corta foi assim que eles repassaram para mim (PC12). 

Para muitos eu acho que sim, mas eles deveriam fazer esse programa para quem 

tivesse mais vontade. Mas eles falavam que era mais para quem tinha baixa renda, 

então tinha alguns que queria e... Para nós que tinha baixa renda diziam que era 

obrigatório (PC10). 

É. A gente tinha que primeiro pegar os participantes do Bolsa Família, se sobrassem 

vagas entravam outros. E eu não concordo, porque tinha muitas crianças de Bolsa 

Família que não tinha necessidade de reforço escolar, e outros tinham. [...] (CP3) 

 

Diante das falas dos entrevistados fica evidente o público alvo que era direcionado 

esse programa. E mais ainda, havia uma pressão psicológica sobre os responsáveis dos alunos, 

que pelo medo de perder a assistência recebida, pressão que induzia os responsáveis s 

matricularem as crianças e adolescentes no programa, ainda que não precisassem melhorar o 

desempenho escolar.   

Dos doze alunos entrevistados, os pais de oito deles contavam com auxílio de 

programas sociais, como o Bolsa Família. Três deles não participavam em programas sociais 

e um não soube informar se a família era beneficiária por algum programa social. Visto isso, 

fica evidente o caráter assistencialista e preventivo do programa; busca-se evitar que os alunos 

estejam expostos a situações de criminalidade, à violência doméstica, envolvimento com 

drogas ilícitas, por exemplo. 

Além desse papel preventivo, o programa ainda garante uma formação de 

competências e habilidades exigidas pelo capital. Por isso que os macrocampos eram 

Matemática; Português; Educação Ambiental, Desenvolvimento Solidário, Economia 

Solidária e Educação Física são trabalhadas com ênfase e de modo prioritário. Nesse caso, 
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além de medida de segurança, reforça os conteúdos dispostos em sala de aula necessários a 

formação dos educandos para uma mão de obra qualificada, sem considerar uma formação 

que desperte visão crítica da realidade. Por exemplo, as discussões sobre educação ambiental 

e sustentabilidade restringem-se à como se deve realizar o preparo da terra para cultivo, 

plantio e colheita, em como se podem reutilizar objetos para diferentes necessidades, a 

importância da reciclagem, preservação do ambiente. Todas essas discussões ficam muito 

superficiais, uma vez que a responsabilização pela degradação da natureza é imposta aos 

sujeitos individuais, não levando em consideração que os maiores poluidores e devastadores 

da natureza são os grandes capitalistas, que além de degradar o ambiente ainda condicionam 

os trabalhadores a condições de miserabilidade, responsabilizando-os também por tais 

agressões: 

Era trabalhado não só na horta, mas também trabalhamos conceito de reciclagem, de 

reutilização que era para as crianças ter o conceito de reciclagem, de reutilização, de 

reuso de alguns materiais. Mas, o foco maior era na horta, em plantio, preparo de 

terra, para o cultivo, ia até a colheita do que plantávamos. Tudo o que se cultivamos 

na horta era utilizado na merenda deles. Nós usamos a horta que já tínhamos, mas 

foi trabalhado todos os conceitos de como montar uma horta, na preparação do solo, 

dos canteiros, do plantio até a colheita (M7). 

A nossa coordenadora analisava os pontos mais fracos e com mais dificuldade que o 

aluno tinha, junto com o professor de sala e nós trabalhávamos em cima do que o 

aluno precisava, ajudando nos trabalhos, nas tarefas [...] (M5). 

Primeiro, passávamos com os professores e víamos as dificuldades dos alunos, 

porque tentávamos trabalhar a dificuldade que os alunos apresentavam em sala de 

aula, pegávamos essa dificuldade e tentava trabalhar [...]. Ajudávamos aos alunos 

realizar as tarefas de casa (M6). 

[...] A gente trambalhava de acordo com o que era passado em sala de aula. Eles 

tinham muitas dificuldades, então nós trabalhávamos aquilo que estava trabalhado 

em sala de aula e reforçava no contraturno (M3). 

 

Na entrevista do M7, sobre questões ambientais, as discussões referentes ao tema 

poderiam ter maior aproveitamento, por exemplo, fazer uma reflexão sobre por que 

atualmente há um índice tão elevado na produção dos lixos? Qual a relação do modo de 

produção com a degradação do meio ambiente? O que vem provocando a necessidade de 

tanto consumismo? Quais países que mais contribuem para a poluição? Qual a realidade do 

Estado de Rondônia com relação a degradação ao meio ambiente? Por que muitos solos estão 

tão empobrecidos?  

Há uma infinidade de formas de provocar a dos alunos de modo a atingir a consciência 

filosófica e compreender profundamente a realidade. O papel da educação deve agir 

comprometida com a apropriação dos saberes, enquanto conjunto de conhecimentos, ideias, 

conceitos, valores, símbolos, habilidades, hábitos, procedimentos e atitudes. Tudo isso para 
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que possa garantir condições aos indivíduos a realizem uma prática social transformadora 

(LOUREIRO et al, 2009). 

Souza (2009) discorre sobre a busca de novas fronteiras para expandir-se o capital, 

busca que tem utilizado a Amazônia Ocidental como campo de sua atuação. Essas atuações 

vêm proporcionando diversos prejuízos em ritmo desenfreado: ―o meio ambiente vem sendo 

destruído num ritmo acelerado em decorrência do desmatamento, da extração de madeira e 

outros recursos naturais e da expansão do agronegócio‖ (SOUZA, 2009, p. 2). Não se pode 

discutir a questão ambiental sem relacioná-la com o poder do capital sobre as terras brasileira. 

A princípio, as ações do capitalismo na Amazônia tinham por finalidade expandir o 

capitalismo, conter as ações socialistas, e assegurar a influência dos norte-americanos nas 

sociedades periféricas, com a adesão da sociedade do bem-estar e do consumo. O lema agora 

era desenvolver-se economicamente mesmo que isso demandasse sacrifícios e destruição do 

meio ambiente. ―Esse modelo de desenvolvimento custou caro à população da Amazônia, que 

teve seus povos tradicionais dizimados, suas florestas e suas culturas destruídas, das mais 

variadas formas‖ (SOUZA, 2009, p. 4). 

Nesse contexto, surge ―[...] o termo sustentabilidade, apresentando-se como a 

possibilidade de redenção do capitalismo frente à escassez de recursos naturais‖ (SOUZA, 

2009, p. 4). Nos dizeres de Souza (2009), sustentabilidade é apenas um jeito de escamotear e 

relevar as ações do capitalismo sobre a natureza. Esse movimento, chamado ecologismo, vem 

crescendo consideravelmente, são organizações não governamentais que, em sua maioria, são 

comprometidas com os donos dos capitais. Elas têm realizado campanhas de conscientização 

ambiental que têm maquiado os verdadeiros culpados da degradação ambiental. Apresentam o 

problema ambiental como sendo culpa dos indivíduos que precisam se conscientizar quanto a 

questão. Esse movimento vem articulando soluções técnicas que transparecem falsa 

sustentabilidade, sustentabilidade aparente que chegam aos educandos como sendo os 

indivíduos os grandes responsáveis pelas condições que se encontram o ambiente, e não o 

sistema capitalista. 

Outro questionamento levantado durante as entrevistas foi se houve melhora no 

desempenho dos alunos com o desenvolvimento do programa: 

Para ela e para mim, não teve melhora não. Porque quando não tinha isso ela em 

casa dedicava ao estudo do mesmo jeito (PC10). 

Não. Melhora não (PC11). 

A participação no programa não foi para o meu desempenho, mas foi só por 

diversão. Meu desempenho na escola fora do Mais Educação estava indo muito bem 

(A2). 
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Sim. Tinha dificuldade principalmente em Matemática. Lá ela tinha muito atividade 

de matemática. Eles trabalhavam de acordo com as dificuldades dos alunos. Ajudou 

bastante (PC12).  

Melhorou bastante. Ele me ajudou muito em Matemática. Eu não conseguia fazer 

conta de dividir, então eu entrei no Mais Educação e eles me ensinaram (A10). 

Melhorou, porque eles pediam para levar as tarefas de casa para ser feito no 

programa, e quando tínhamos dúvidas, eles ajudavam a responder (A11). 

Percebi, porque estudava bastante os conteúdos que era passado na escola e depois 

que eu fiz tive um bom desenvolvimento (A12). 

Tinha dificuldade em Português e melhorei (A7). 

Bastante. Ajudou muito, mais em Matemática (A8). 

Melhorou. Mais em Matemática, porque eu tinha dificuldade, ficou mais fácil depois 

(A9). 

Olha a questão de notas, como eu trabalho na secretaria, foi visível mesmo a 

melhora deles. E até porque a coordenadora estava sempre comentando com a gente. 

Nossa! Esse programa é maravilhoso, os alunos estão tendo mais interesse. E com 

mais interesse eles se dedicam mais (PC7). 

Eu creio que melhora sim, mas tem que aperfeiçoar mais ainda (PC8). 

[...] as crianças que frequentavam houve nitidamente a melhora, houve uma seleção 

de cem crianças, vamos supor que a gente atendia um público alvo de quarenta. 

Então, esses quarenta que foi distribuído entre o matutino e vespertino houve esse 

melhoramento. Mas, os sessenta. Não! [...] (CP2). 

 

Apesar de inúmeras dificuldades por parte da escola em pôr em prática o programa, 

pelos relatos constata-se que houve melhora de alguns alunos nas disciplinas de Português e 

Matemática. Na Escola B, descreve-se que os índices positivos chegaram a cerca de 40% 

(quarenta por cento) dos alunos inscritos no programa. A justificativa por este resultado não 

ter sido maior foram as contínuas faltas dos alunos nas atividades do programa. Dealuma 

forma, as equipes envolvidas no Mais Educação conseguiram melhora no desempenho dos 

alunos. No entanto, a prioridade, no desenvolvimento do aluno, nas disciplinas de Português e 

Matemática, centrada nesse programa, decorre de outras finalidades. Sobre isso, Silva (2017) 

pondera que essa prioridade se dá pela nova exigência do mercado. O autor afirma que, em 

1989, grandes empresas imperialistas se reuniram com a finalidade de se estabelecer um 

impulso a novas políticas que influenciariam na formação do sujeito, esse debate gerou a 

denominada ―obsessão das competências‖ que, posteriormente, apareceriam nas políticas 

educacionais. No relatório oriundo dessa reunião aparece a intencionalidade em substituir a 

qualificação por competências.  

A busca por competências é a lógica do capital no processo de formação buscando o 

aumento da produtividade. A competência busca mascarar as formas de exploração 

reforçando comportamentos rotineiros e normativos que neutralizam as divergências entre as 

classes. Nas competências procura-se desenvolver aspectos relacionados à capacidade em 

trabalhar em equipe, com o objetivo de atingir um bem comum; atitude de liderança, 

disposição para o trabalho, atitude em aprender e a resolver problemas, capacidade de se 
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comunicar e atender clientes, além de capacidade de análise (SILVA, 2017). A 

intencionalidade por trás da priorização de determinadas disciplinas, nesse programa, vão ao 

encontro da lógica do mercado econômico. 

De acordo com o depoimento de duas pessoas da comunidade e um educando, não se 

constatou desenvolvimento significativo no aprendizado, porque, anterior ao programa, os 

participantes já possuíam bom desempenho acadêmico. Além das matérias, houve uma 

melhora na questão da expressividade do aluno e sua socialização: 

Eu observei a partir dos alunos que faziam o programa, que eles ficavam mais 

confiantes. Muitos no início tinham vergonha de falar em público, de fazer algo, e 

trabalhamos isso de forma muito clara na vida do aluno [...]. Então, o ponto positivo 

que eu vejo foi a questão desenvoltura do aluno, da confiança que ele adquiriu e do 

conhecimento que ele adquiriu quando ele trabalhou (M1). 

Eu tive um aluno que ele sofreu um trauma familiar e na escola ele estava com 

alguns problemas de disciplina, coisa normal da adolescência, mas com esse trauma 

ele acabou perdendo a capacidade de socialização, e eu vejo que a área da música 

ajudou muito esse aluno, na questão da ressocialização dele (M2). 

 

A esse respeito, o programa vai ao encontro dos objetivos do Banco Mundial, que é o 

desenvolvimento da educação básica, possibilitando o alívio à pobreza em que se encontra a 

maioria dos estudantes da escola pública, preparando-os para o suprimento das necessidades 

do mercado, como explica Silva (2017):  

O Banco Mundial direciona as políticas educacionais no sentido de aliviar os 

impactos devastadores, dos pontos de vista econômico e social, da espoliação 

imperialista. Para tanto, as prioridades recaem sobre a educação básica que além do 

―alívio à pobreza‖ deve produzir nos indivíduos as competências e habilidades 

exigidas pelo mercado. Conceitos ideológicos como ―capital humano‖ e ―países em 

desenvolvimento‖ são utilizados pelo Banco para justificar as políticas induzidas no 

âmbito da educação escolar pública (SILVA, 2017, p. 202). 

 

É necessário que os educandos desenvolvam algumas habilidades para que possam 

consumir mais, produzir mais, e ter mais iniciativas, fazer diversas atividades, enquanto mão 

de obra qualificada para as instituições que movimentam a economia.  

Outro fator que chamou muita a atenção desde a discussão do lançamento do 

Programa Mais Educação é a questão do espaço. Em documentos que incentivam a questão da 

educação integral são atribuídos à responsabilização conjunta tanto do governo, como 

também da comunidade no oferecimento da educação. Nesse sentido, evidencia-se a 

necessidade de se ampliar a educação para além dos muros da escola, de modo, em que as 

parcerias entre público e privado ofereçam outros locais que possam ser aproveitados pela 

escola para o desenvolvimento de diversas atividades.  

Na prática, constatou-se, nas escolas, a respeito dessa questão, uma série de 

dificuldades. O programa funciona em espaços improvisados. Dentre as escolas investigadas, 
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apenas uma não houve dificuldade em relação quanto ao espaço. Quando se questionou se na 

escola havia espaço suficiente para o atendimento dos alunos do Mais Educação, as respostas 

foram: 

Não. É improvisado. Era usado o espaço do SINTERO, que fica aqui perto, aquela 

barraquinha aqui em cima, que foi criada para isso. Nessa barraquinha era 

trabalhado o reforço de Português e Matemática. Aí era assim, no refeitório, no 

pátio. Usava esses espaços, mas espaço apropriado não tinha de jeito nenhum (D4). 

Não há espaço. A escola não foi preparada para receber o programa, eu creio que 

para nossa realidade aqui, talvez na realidade de nosso Estado e de nossa região, não 

exista nenhuma escola com preparo para isso. Foi feita algumas adaptações na 

escola para que pudéssemos trabalhar um pouco melhor, mas não era espaço 

apropriado para ser trabalhado com eles. Foi construído uma cabana e foi construído 

apenas um piso para que trabalhássemos com eles, e outros espaços que poderíamos 

usar. Dentro de um horário nos trabalhávamos com eles dentro do laboratório de 

alfabetização, na biblioteca da escola, na cabana e nesse piso que era feito debaixo 

de um pé de manga. Foi feito apenas um piso com uma tenda. Mas era algo 

provisório e alguns lugares que poderíamos usar, tinha também uma sala que foi 

disponibilizada para o Mais Educação. Mas, sala de aula para usar não tinha (M7). 

Não. A gente tinha que utilizar o SINTERO que é o clube dos profissionais de 

educação que eles faziam esporte, e os outros a gente se virava por aqui, biblioteca, 

laboratório, cabana, aonde tinha espaço, quadra, nas árvores. E tinha uma sala para 

atendimento pedagógico de língua Portuguesa e Matemática (CP4). 

Pois então, esse era nosso problema. No primeiro ano nós sofremos muito, não 

tínhamos espaço nenhum. Trabalhávamos em uma sala só, a biblioteca com os livros 

didáticos, os quiosques, o laboratório de informática. A tarde sobrava uma sala, 

então utilizávamos, mas de manhã era muito difícil. Usávamos refeitório. Qualquer 

espaço que encontrávamos estávamos utilizando [...] (CP3). 

Então, espaço a gente tentou adaptar [...] não tínhamos um lugar específico para 

cada oficina [...]. Então, quanto ao local, acabamos tendo alguns transtornos, porque 

como é no contraturno, você tem o outro pretendo que estudam no período contrário 

[...] (D3). 

Não. Como já mencionei, aqui o refeitório que é um lugar somente deles lanchar e 

sair, muitas vezes era feito o lugar de sala de aula [...]. Falta espaço [...]. Os espaços 

eram o refeitório e uma sala. Inclusive eles dividiam assim, enquanto uns estavam 

na sala, outra professora estava com o grupo na quadra (PC3). 

O espaço foi nosso calcanhar de Aquiles, mas conseguimos se organizar certinho. 

Por exemplo, tinha cinquenta alunos estudando no período da manhã e à tarde no 

programa Mais Educação, para tomar um banho, tive que improvisar um banheiro 

aqui, outro lá (D2). 

Vou ser sincera, não [...]. Porque eles usavam o banheiro dos professores, então 

deixavam tudo sujo. Era uma briga, tivemos algumas controvérsias com os 

professores. Eles também ficavam na sala dos professores, porque também não 

tinham outro local para ficarem [...] (CP2). 

A escola não tem uma infraestrutura adequada para atender esses alunos, claro que 

no espaço físico da escola foi organizado para que o programa acontecesse, mas 

tinha muitas dificuldades em relação aos banheiros, porque os banheiros não eram 

estruturados para atender esses meninos durante todo o dia [...]. As salas de aulas 

tinham condições de atendê-los, porque tinha sala disponível, então no contraturno 

tinha espaço para eles participar. Mas, quando era realizado aula de dança, por 

exemplo, as vezes acabavam atrapalhando as outras salas por causa do ruído e 

querendo ou não, as crianças acabam fazendo um pouco mais de barulho, e isso, 

atrapalhava as outras aulas. Então, o espaço físico, a infraestrutura, ficou a desejar 

(PC6). 

Tínhamos, e temos (D1). 

Espaço nós tínhamos sim. Mas, a escola havia emprestado duas salas para uma 

universidade e ela não desocupou. Então, normalmente as aulas eram ministradas na 

sala da coordenação, onde já tinha instalado uma lousa digital, televisão, armários 
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com vários tipos de livros. Também era usada a sala de vídeo. As vezes eram usadas 

até a sala de judô (CP1). 

Sim. Nossa escola tem bastante espaço físico, mas é claro que precisaria de melhorar 

isso, mas nossa escola tem muito espaço e ela teria espaço para comportar uma 

educação integral. Se fosse só da educação integral (PC3). 

 

Nos diversos depoimentos, a arrumação do espaço para atender os alunos participantes 

do Mais Educação foi uma das maiores dificuldades. Muitas instituições não estavam 

preparadas para atender um número elevado de alunos e isso, resultou em dificuldade para as 

instituições. Houve improviso, tanto que até cabanas foram construídas, banheiros coletivos, o 

que causava constrangimento a professores e alunos, aulas foram ministradas debaixo de 

arvoredos por falta de salas desocupadas para a realização das atividades. Nesse sentido, a 

indisponibilidade dos espaços atingiu mesmo a instituição que afirmara ter espaço para o 

atendimento do programa. 

A falta de investimentos do Estado nas questões envolvendo estrutura física é 

compreendida por Saviani (2007b) como sendo resultado da adesão da política de redução do 

Estado e das iniciativas do setor público. Assim, há um ―[...] empenho em reduzir custos, 

encargos, e investimentos públicos buscando senão transferi-los, ao menos dividi-los [...] com 

a iniciativa privada e as organizações não governamentais‖ (SAVIANI, 2007b, p. 438). 

Outra justificativa para o não-investimento do Estado na ampliação da estrutura física 

está no conceito de territórios educativos, que têm por embasamento o ideário do movimento 

de Cidades Educadoras. Esse movimento defende o princípio do diálogo entre escola e a 

comunidade, iniciativa privada, pais, etc., sendo que a finalidade é a ampliação do espaço 

escolar para além dos muros da escola. Sobre esse assunto Barbosa (2013, p. 10) afirma ―[...] 

que o Mais Educação utiliza o paradigma das Cidades Educadoras se apropriando da crítica 

foucaultiana à escola ―autoritária‖ da modernidade, para justificar a economia de investimento 

na construção de espaços adequados para a realização das atividades [...]‖, ou seja, por 

justificativas ideológicas procuram mascarar a realidade da falta de investimento nessa área. 

No que se refere aos monitores do programa Mais Educação, a maior parte era de 

estudantes de licenciatura que, em fase formação acadêmica, necessitavam de horas para 

estágio ou procuravam experiências dentro de sua formação. Também era permitido que 

pessoas da comunidade com habilitação apropriada, como por exemplo, professor de judô, 

mestre de capoeira, contador de história, agricultor, além de outros, participassem enquanto 

monitor. Além desses, poderiam ser selecionados também para o desempenho dessa função, 

estudantes do Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou do ensino médio, conforme suas 

habilidades. Foi o que se constatou: 
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Quase todos eles eram da área da educação (D1). 

A maioria, só tivemos uma professora de saúde bucal que não era da educação, mas 

tinha uma experiência de atuar vários anos em clinicas, então tinha conhecimento 

(CP1). 

Sim, os que não eram profissionais da área, tinham curso, seminários, tinham uma 

base para poder exercer o funcionamento do macrocampo (CP2). 

Então nós tivemos no modulo de Matemática uma acadêmica de Matemática, em 

língua Portuguesa tivemos uma acadêmica formada em Pedagogia, em dança 

tivemos uma acadêmica de Educação Física. Geralmente eles estavam se graduando 

(D2). 

 

Sim, alguns, sim. Porque dependendo da oficina eram pessoas que não tinha vínculo 

com a escola, mas eles estavam graduados ou envolvido no processo educacional. 

Claro que em um momento, por exemplo, que teve violão foi a pessoa que tinha 

habilidade para estar trabalhando com eles. Teve também a oficina da horta, e a 

pessoa que acompanhou, a monitora, não [...] tinha uma formação por exemplo, de 

agronomia, mas sabia lidar com o processo da horta (D3). 

Não. Nenhum, porque não pode. Você não pode pegar professor da escola, 

concursado e contratado pelo governo para trabalhar. Tem que ser pessoas da 

comunidade. Ou até podia ser alunos do ensino médio, se não conseguisse pessoas 

da comunidade. Mas a preferência é para aqueles que estão cursando a faculdade 

(CP3). 

A maioria deles estavam graduando. Quase todos na área da educação, mas não 

eram profissionais, não. Muitos não tinham experiência, percebíamos que não 

tinham domínio. Alguns eram muito bons, mas outros ficavam até meio perdido 

entre os alunos (D4). 

 Todos eram estagiários de Pedagogia, de Física, de Gestão Ambiental, de Biologia, 

todos eram acadêmicos (CP4). 
 

Os monitores trabalham praticamente como voluntários, pois o valor recebido de ajuda 

de custo é insignificante e mal cobre os custos de locomoção dos monitores. Por isso, as 

escolas enfrentavam dificuldades para encontrar pessoas que se dispusessem a atuar no 

programa. Isso também causa grande rotatividade na monitoria.  

Então, ela (monitora) acaba desestimulando, porque ela ganha muito pouco [...] 

então, ao longo do caminho ela acaba ficando desestimulada para desenvolver o 

papel dela quando foi contratada (M1). 

[...] a dificuldade de encontrar monitores, porque oitenta reais são realmente muito 

pouco (CP1) 

Não me lembro o valor, mas era um valor [...] muito vergonhoso, porque querendo 

ou não, eles tinham planejamentos, tinham diários, tinham reuniões mensais, tudo 

fora do período efetivo na escola. E ainda eles vinham três vezes por semana na 

escola. Então, era um valor mesmo que não eram atrativos, mais eram pela 

experiência que eles necessitavam e a escola precisava do monitor. Ficou muito a 

desejar essa questão do monitor [...] (CP2) 

Então, pontos negativos: a remuneração. Ela é muito baixa para esses monitores. Eu 

vejo mais como um trabalho de prazer, do que em busca de remuneração. Porque 

trezentos reais são irrisórios (PC5). 

Isso é uma brincadeira até. Eles falam o Mais Educação é como se fosse um trabalho 

voluntario, só que é difícil trabalhar com crianças voluntariamente. Na verdade, era 

por muita necessidade ou por amor mesmo [...]. A remuneração deles é oitenta reais 

por turma. É brincadeira até! Não dava nem para pagar a passagem. Eles aderiam no 

máximo quatro turmas [...]. Eu não concordo com esse valor, ninguém concorda. Por 

isso, que não conseguem monitores, as escolas pena, pena muito para conseguir, 

porque não compensam para ninguém. Só conseguimos porque tinha essas pessoas 

que estavam fazendo faculdade e eles precisavam fazer esse estágio (CP3). 
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Eu recebia trezentos e vinte reis era um contrato com a escola, era pouco, porque 

você desloca de sua casa, você tem seu trabalho, passa o tempo aqui na escola e é o 

único dinheiro. Ajuda por ser isso uma experiência de vida, por eu estar estudando 

na área e tudo, foi muito bem-vindo, mas é pouco (M5). 

Olha era trezentos reais. Na verdade, trabalhávamos mais por amor mesmo, porque 

trezentos reais não pagam nem um dia que você fica na sala de aula (M6). 

No nosso caso aqui, temos funcionário da linha, a monitora mora longe da escola, e 

ela se desloca e vem. O que mais me tocava era aquela alegria no olhar dela, a 

alegria de trabalhar com os alunos a dedicação, aquilo mexia muito comigo, eu 

olhava tanto amor, tanta dedicação, mas a remuneração muito pouco. Acredito que 

eles deveriam ser mais valorizados (PC7). 

Era oitenta reais por turmas, eles deviam atender turmas até de vinte alunos. Tinha 

monitor que atendia cinco turmas de manhã e cinco turmas a tarde. Eles recebiam 

uma faixa de trezentos reais (CP4). 

[...] nós não ganhávamos dinheiro com o Mais Educação, nos ganhávamos auxílio. 

Auxílio sabemos que é pouca coisa. Então para um desenvolvimento melhor do 

programa, esse valor é muito baixo, deveria ser um valor melhor. Porque tanto 

incentivava o monitor para ele ficar mais disponível para o programa (M7). 

 

Paro (2006) dispõe que o processo de degradação das atividades profissionais do 

educador escolar, com a consequente desqualificação de seu trabalho e o aviltamento de seus 

salários são resultados intencionais da classe detentora do poder político e econômico, pois 

esta não tem intenção de oferecer uma educação de qualidade às classes populares. Nesse 

sentido, o Estado enquanto porta-voz dos interesses dominantes passa a dar cada vez menor 

importância à educação pública, endereçando aí recursos progressivamente mais insuficientes 

e descuidando-se cada vez mais das condições em que se realiza o ensino de massa. 

Em relação à alimentação, houve elogios por parte das escolas. O valor da merenda 

desses alunos correspondia a um valor maior em comparação ao valor repassado para um 

aluno do turno regular, ―[...] a merenda escolar do regular era três mil e pouco e a do 

programa Mais Educação era dois mil quatrocentos e alguma coisa‖ (D4). Grande parte das 

escolas não teve problemas com essa questão, porque muitos alunos não almoçavam na escola 

e havia muitas faltas na participação dos alunos, ―eram duzentos alunos que participavam, 

mas não vinham todos... não vinham cem alunos [...]. Mas o recurso era bom, principalmente 

da merenda. Até muitos brincavam que o Mais Educação era CBB (come, bebe e brinca) 

(D4)‖. Sendo assim, se fosse atender a todos os alunos que foram selecionados para participar 

no Mais Educação as escolas não conseguiriam oferecer uma alimentação nutritiva e 

adequada aos estudantes. ―Então, pela quantidade de aluno que a gente atendeu foi suficiente 

naquele momento‖ (D3). Desse modo, os depoimentos a respeito de permanência na escola 

para a alimentação e as faltas dos alunos foram significativos: 

Os alunos que moram na cidade retornavam, então não foi problema (D3). 

Como eu afirmei, os alunos do programa faltavam muito, não vinham cinquenta 

alunos, mas o dinheiro da merenda caia normalmente (D4). 

Atendia, porque normalmente os alunos se inscreve, mas depois desistem [...] (D1). 
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A alimentação vinha um valor para o Mais Educação, se não tiver enganado acho 

que era noventa centavos. O valor era um valor não considerável, para você dar um 

almoço para o menino. A alimentação era uma questão um pouco complexa, mas a 

gente dava um jeito, economizava, não desperdiçava, e conseguia fornecer a 

alimentação para eles (D2). 

Quem conseguia ir para casa e voltar a tempo, ia em bora. Quem não conseguia, por 

exemplo, os da linha, ficavam e eles davam almoço para eles (A11). 

 

Quando questionado se eram todos os alunos que permaneciam na escola, as seguintes 

respostas foram as seguintes: 

Não, todos não. Alguns que moravam na cidade e não preferia ir para casa, mais 

eram os alunos da zona rural que tinha que ficar aqui. Como o município é pequeno 

e questão de dez quinze minutos todos estão em casa, alguns preferiam ir para casa, 

outros já ficavam. Tinha também os casos atípicos que os pais as vezes não podia 

fazer o almoço por estar trabalhando, então o aluno ficava na escola (D2). 

Não podiam ficar direto. Essa era a dificuldade. Eles tinham que ir em bora para 

casa almoçar e voltar. Porque a refeição deles era um café da manhã as sete e outra 

refeição as nove e quarenta. Então para ficar até a treze horas sem comer não 

podiam então eles iam em bora para almoçar e depois voltar. A merenda era 

conforme o cardápio escolar, por exemplo, se hoje era sopa, era servido o mesmo 

para eles, se era arroz com frango, eles também recebiam essa refeição. Sempre 

variava alguma fruta, alguma coisa acompanhando mais, sempre acompanhava algo 

diversificando da merendo dos alunos regular (PC11). 

São duas refeições, café e almoço. De manhã eles tomam café e as dez horas eles 

comiam tipo almoço e voltavam para casa, só tinha uns quatro que ficava aqui 

permanente não era muitos não. Então eles voltavam para casa, porque terminava as 

dez horas, e a maioria moravam próximo da escola (CP4). 

 

A merenda escolar era um dos atrativos desse programa. Como o programa era 

direcionado à crianças de baixa renda, muitas delas recebiam na escola o que não possuíam 

em casa. Diante disso, o oferecimento dessa refeição aos alunos era visto como um dos pontos 

positivos que esse programa proporcionava a comunidade, 

Outro benefício, por incrível que pareça, nós trabalhamos muito com famílias 

carentes. Tinham crianças que não tinha o que comer em casa. Então, por incrível 

que pareça, esse almoço essa merenda diferenciada [...], enquanto outros não 

encaminhavam os alunos para a escola, tinha mãe que vinha trazer o aluno. Diziam: 

- Professora, só cinco horas? – Sim. Que bom porque meu filho hoje tem o que 

comer. Então, é meio complicado (CP2). 

No Mais e Educação as crianças recebiam um valor a mais em relação ao valor da 

merenda dos alunos regulares [...]. Eu acho que eles gostavam mais, talvez tanto por 

causa da alimentação. Eles merendavam normal, depois eles almoçavam um almoço 

completo (CP3). 

As que eram mais desinteressadas de vir a escola, vinham mais para brincar, e pela 

merenda (PC11). 

 

Outra questão perguntada aos entrevistados foi: o que deveria ser revisto ou reajustado 

nesse programa, conforme as experiências realizadas nas escolas? Foram elencadas por eles 

algumas necessidades para que o programa se desenvolva com uma maior qualidade e possa 

oferecer maiores resultados: 
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Gráfico 4 - Pontos que deveriam ser revistos no Programa 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Destaca-se que 12% (doze por cento) apontaram como negativo a questão da 

descontinuidade do programa por falta de recursos. Nesse quesito, os entrevistados 

demonstram uma insatisfação, uma vez que, isso afeta o trabalho que fora iniciado com os 

educandos. 

A falta de recurso oferece uma instabilidade nos planos realizados pela escola e seus 

objetivos, pois nunca se sabe se no ano seguinte a escola poderá dar continuidade ao trabalho 

iniciado. ―Eu vejo que um dos pontos que deveriam ser revistos é a questão da continuidade 

do programa durante os anos sequentes. O governo deveria ter metas mais concretas, para que 

não tivéssemos as oscilações de um ano tem, o outro não. Porque quebra a rotina [...]‖ (PC3).  

É válido salientar que esse programa depende da parceria entre União e Estados, sendo 

que muitas vezes o último não cumpre com o repasse das verbas e a escola acaba 

interrompendo o trabalho por falta de recursos. ―[...] teve muitas dificuldades no programa, 

porque se fazia parceria, então muitas vezes o governo Federal fazia a parte deles, mas o 

governo Estadual não fazia a parte dele‖ (M7). 

Outro ponto que deve ser revisto é a questão do descompromisso da família com o 

programa. 12% dos entrevistados apontaram a falta de compromisso da família ou muitas 

vezes a resistência de muitas delas em encaminhar o filho ao programa, o que prejudica o 

andamento dos trabalhos. No entanto, a esse respeito, alguns alunos afirmavam que a 

dificuldade que eles tinham em participar do programa se dava por ter que ―[...] ficar oito 
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horas na escola. Porque ajudo meu pai‖ (A7); outro afirma: ―Só por ficar o dia inteiro na 

escola. Porque eu trabalhava, tirava leite aí ficava difícil de eu vir três vezes na semana, mas 

dava um jeito e vinha‖ (A8); ―Era ruim que era três vezes na semana e eu tinha que ajudar 

meus pais, nas atividades. De vez enquanto, quando eu estava cansada eu faltava‖ (A9). 

Então, a esse respeito, o que alguns consideram falta de compromisso dos pais, pode ser 

necessidade das famílias em utilizar os serviços que esses adolescentes podem fazer para 

aumentar a renda familiar, ou para substituir os serviços domésticos, antes realizados pela 

mãe, obrigada a se inserir no mercado de trabalho, muitas vezes informal, para de alguma 

forma contribuir na renda familiar.  

Os pontos de maior destaque se apresentam nas questões relativas à ampliação de 

estrutura física, melhoramento da questão de recursos humanos, preparação de profissionais e 

valorização salarial do monitor. 36% (trinta e seis por cento) dos apontamentos se 

direcionaram para a esses quesitos. As escolas eram, em grande parte, carentes de 

infraestrutura física e de recursos humanos, muitas realizavam improvisos, adaptações em 

locais não preparados para o desenvolvimento das atividades. Além da questão da 

infraestrutura, os profissionais técnicos necessários ao atendimento das demandas do 

programa eram insuficientes. Muitas vezes, quem acabava contribuindo nas realizações dos 

serviços era a coordenadora pedagógica do programa. Também a falta de preparação dos 

monitores, que trabalhavam diretamente com os educandos, e a baixa remuneração oferecidas 

a esses profissionais. Todos esses fatores mencionados foram objetos de insatisfação e de 

apontamentos a serem revistos no desenvolvimento do programa. 

Embora apresentem vários fatores negativos, 21% (vinte e um por cento) do total que 

se manifestou a respeito do assunto não respondeu ou não percebeu necessidade de 

melhoramento no programa. Dentre os entrevistados incluíram-se diretores, coordenadores, 

supervisores, professores, alunos e pessoas da comunidade. É válido ressaltar que grande 

parte desse percentual de 21% eram manifestações de alunos. 

O último dado apresentado no gráfico corresponde a um percentual de 19% (dezenove 

por cento). Essa porcentagem está relacionada ao item outras opções, que foram descrições de 

outros pontos a serem revistos. Esses outros pontos que foram mencionados a ser 

reconsiderado e revisto no programa, os que foram mais relatados relaciona-se à atribuição de 

notas, para um maior compromisso dos alunos, e o transporte.  

Considerando os variados pontos a serem revistos dentro do programa, mencionados 

acima, percebe-se, novamente, uma postura do Estado em honrar os acordos firmados com os 
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organismos internacionais em transferir a educação da esfera política para a esfera do 

mercado. Para isso se realizar, no campo educacional do Brasil, são realizadas reformas de 

reestruturação que foram iniciadas com Collor e continuadas pelos Governos subsequentes.  

Os Governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016) também estão sob a influência da 

Corporate Reformers, como é conhecido nos Estados Unidos, o Movimento Todos Pela 

Educação. A reforma engloba conceitos de responsabilização, meritocracia e privatização que 

são materializadas pelo MEC e é disseminada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, que é a estratégia operacional do PDE (BARBOSA, 2013, p. 9). Essas reformas 

incluem interesses dos empresários brasileiros no campo educativo e interferem na gestão. ―A 

reforma gerencial caracteriza-se pela busca da eficiência, pela redução e controle dos gastos e 

serviços públicos, bem como pela descentralização administrativa, concedendo-se, assim, 

maior autonomia às agências e departamentos‖ (BARBOSA, 2013, p. 9). 

Como alegações para a falta de investimentos em estruturas físicas o Mais Educação 

utiliza-se o paradigma Cidades Educadoras ―[...] para justificar a economia de investimento na 

construção de espaços adequados para a realização das atividades do turno ampliado, os quais 

custariam caro à União‖ (BARBOSA, 2013, p. 10). Sendo assim, colocam sob a 

responsabilização dos gestores e professores a responsabilidade em garimpar espaços a serem 

utilizados pelo programa. A falta de investimento ocasiona diversos transtornos, como 

instabilidade na continuação do programa por falta de verbas, falta de recursos humanos, de 

estrutura física, falta de uma preparação dos profissionais e baixas remunerações para os 

monitores, sendo esses exemplos de problemas enfrentados por essas escolas. 

Considerando os apontamentos anteriores em variados aspectos, perguntou-se sobre se 

a quantidade de recurso do programa era suficiente ao atendimento das demandas do Mais 

Educação: 

Era. Atendia. Comprávamos material. Comprávamos kits. Era por Kits. Comprava 

kits para a educação ambiental, de acompanhamento pedagógico de Língua 

Portuguesa, comparávamos material de Matemática também e para Esporte e Lazer. 

E também para o clube da leitura (CP4). 

Acredito que sim. Até porque a merenda escolar do regular era três mil e pouco e a 

do programa Mais Educação era dois mil quatrocentos e alguma coisa. Eram 

duzentos alunos que participavam, mas não vinham todos, não vinham cem alunos 

(D4). 

Naquele período, sim. Porque veio, se não me engano, foi vinte e seis mil reais para 

se trabalhar o projeto. A vantagem do Mais Educação é que você trabalha enquanto 

você tem o recurso, não é um programa que você tem que ir até um ano fechado. 

Você trabalha enquanto tem o recurso, tanto para o atendimento dos monitores, 

como para a questão dos materiais pedagógicos. Então, para aquele período, sim 

(D3). 

Atendia, porque normalmente os alunos se inscreve, mas depois desistem, nós temos 

uma característica na escola que quase a metade dos alunos são da área rural e não 
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deixou de atender, atendeu sim. A dificuldade que nós podemos ter é em relação a 

docentes, em relação aos recursos não (D1). 

Por incrível que pareça, o recurso era suficiente sim. Foi suficiente. O valor X que 

era para pagar os monitores eles recebiam [...]. Deu para equipar os ambientes que 

era contemplado com o Mais Educação, o recurso foi suficiente sim, se comparado 

com outros recursos (D2). 

De acordo com aquilo que entendemos, ele é um recurso que ajuda mais não é 

suficiente. Porque percebemos que para a remuneração dos monitores o valor é 

bastante defasado, não é uma coisa que estimula. Os monitores, eles trabalham, 

fazem esse trabalho porque já estão um pouco envolvidos na educação, então eles 

estão querendo se integrar mais. Mas, o recurso não é suficiente, precisaria rever 

essa questão. Porque o aluno ele tem café da manhã merenda como os outros alunos, 

tinha que ver que esse recurso não é satisfatório para isso (PC3). 

Não era suficiente não, era pouco o recurso que vinha. Porque se fosse para seguir 

certinho, principalmente na parte da alimentação iria faltar recurso. Então, nós 

sentamos com os pais, conversamos e fizemos a parte da alimentação fizemos 

diferente do que o programa recomenda (CP1). 

Não. Tanto que muitas vezes eram complementados, por exemplo, o papel sulfite. O 

recurso que tínhamos, era para comprar dez caixas de papel sulfite. Mas, dez caixas 

de papéis sulfite é insuficiente [...]. Então eu tinha que pegar emprestado do regular, 

para ser reposto no ano posterior [...] (CP2). 

 

Conforme entrevistados, sobre a questão dos recursos, cinco pessoas consideravam 

satisfatórios os recursos enviados pela parceria entre Estado e União, para o custeio do 

programa. Três apontaram como insuficientes tais valores para o atender as demandas 

necessárias. 

O recurso para a demanda desse programa satisfazia a manutenção do básico, ou seja, 

era apenas para atendimento de pagamento de valores de monitoria, que demandava em 

oitenta reais por turma, limitando a cinco turmas no máximo para cada monitor. O recurso 

também era destinado para o custeio da manutenção da alimentação dos educandos, adquirida 

diretamente dos produtores rurais, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento - 

CONAB, o que facilitava a diversificação da alimentação natural e saudável.  O recurso 

destinado à alimentação não foi problema para as escolas. Foi suficiente devido a dois fatores 

fundamentais: muitas crianças faltam e uma boa parte das que frequentam regularmente vão 

para casa no horário do almoço, mas se toda criança matriculada frequentasse regularmente 

como o previsto e permanecesse o dia todo na escola, os recursos de alimentação seriam 

insuficientes.  

A aceitação do programa pela escola está relacionada aos recursos financeiros. Muitas 

escolas aceitaram o programa, porque o recurso que ele oferece acaba complementando as 

necessidades econômicas da escola: 

Olha o mais positivo de tudo, pois por um lado nós não queríamos e torcíamos, 

tomara que a rede não tenha aderido à escola, tomara que não tenha aderido. Mas 

por outro lado seria bom, é a questão da merenda [...]. Então, porque que o Mais 

Educação é bom? Igual eu afirmei, as merendeiras estavam reclamando que a 

merenda diminuiu, mas diminuiu porquê? Porque o programa contribuía com a 
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quantidade de alimento que era oferecido aos alunos, como o alimento era feito 

junto [...] (D4). 

[...] praticamente quando vem, como já é um recurso que vai beneficiar o 

aprendizado da escola, tem sim a opção de não aderir. Mas, como é algo que vem 

para ajudar, tanto financeiro, tanto para o auxílio pedagógico, aí a gente opta em 

fazer (D3). 

 

O recurso do Mais Educação também é utilizado na compra de materiais didáticos 

necessários às oficinais. No que se refere à aquisição dos materiais didáticos, percebeu-se que 

eram enviadas apostilas de sugestões de kits. Nesse caso, ―Os materiais são pré-determinados 

pelo MEC. Nós só pedimos os kits. Se você quiser comprar alguma coisa mais interessante 

você pode também, mas não pode passar do quantitativo que eles dispõem [...]‖ (CP4). Outros 

entrevistados afirmam: 

Até onde sei, os materiais eram específicos, não é, a escola compra o que quer. 

Algumas coisas tinham que ser conforme pré-estabelecido pelo programa, era o tal 

dos kits. Tinha jogos que já tinha vários na escola e segundo a coordenadora a escola 

tinha que comprar os quites, não podia modificar. Muitos acabavam não sendo 

usado, mas tinha que ser comprado (D4). 

Eles já vinham destinados, eles tinham os macrocampos. O pedagógico, língua 

Portuguesa e Matemática, já vinha uma relação de itens que poderiam ser 

financiados, material pedagógico, recarga de toner. Então era de acordo com a ação 

que seria desempenhado aí comprávamos o material (D2). 

É seguido uma planilha, vem um recurso para você comprar uma quantidade maior 

de merenda, porque esses alunos chegam aqui cedo, faz uma refeição, da mesma 

forma no contraturno. Os critérios na verdade, já vem uma planilha para você 

obedecer. Os recursos já são destinados e qualquer mudança você recorre ao 

conselho escolar (D1). 

 

A respeito das dificuldades que foram presenciadas e registradas pelos diversos 

sujeitos envolvidos, durante a execução do programa Mais Educação, constataram-se 

apontamentos, conforme gráfico a seguir: 
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Gráfico 5 - Eleição das maiores dificuldades que os diversos sujeitos encontraram no Mais 

Educação 

 

Fonte: Dados elaborados a partir das entrevistas realizadas em campo, 2017. 

 

No Gráfico 5, 9% (nove por cento) dos entrevistados demonstraram que a dificuldade 

em relação ao desenvolvimento do programa está relacionada à falta de recursos humanos 

necessários para suprir necessidades como limpeza e alimentação; e o aumento considerado 

do fluxo dos alunos. Os profissionais que atendem e suprem as necessidades de limpeza e 

alimentação nas escolas, geralmente são bem limitados. Sendo assim, com o aumento do 

fluxo de alunos, que a escola era acostumada a atender, aumenta também os serviços a ser 

desempenhados por esses profissionais. Mesmo nas escolas que não tiveram dificuldades em 

relação a pagamento de horas extras por tais serviços prestados, os profissionais ficavam 

sobrecarregados pelo volume de serviço. Conforme demonstra uma das entrevistas: ―Nós 

somos só em dois na cozinha, a gente recebe horas extras, mas temos que ‗se virar‘ [...]. Se 

transformar em três, porque o horário tem que ser cumprido. Então, é necessário urgente ter 

mais funcionários para trabalhar na parte da alimentação‖ (PC9). Em uma das escolas 

pesquisadas, a falta de profissionais demandava a ajuda da coordenadora pedagógica para a 

realização de muitas tarefas. Além desse ponto, também se constata que essa escola não tinha 

recursos para suprir essa necessidade, como explica um dos entrevistados: 

É complicado a questão de encontrar merendeira, zeladora para limpar os ambientes. 

O coordenador acabava fazendo muita coisa. Não vem dinheiro, tem que ser 

funcionário da escola. E a escola sempre esteve com escassez de zeladora, 

merendeira. Nós ajudávamos a fazer a limpeza nos locais, porque não tinha recursos 
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humanos. Não vem horas extras para pagar é a escola que tem que dispor. E a escola 

sempre teve essa escassez nessa área... aí dificultava (CP4). 

 

Outros 09% (nove por cento) dos entrevistados disseram que as dificuldades poderiam 

ser sintetizadas na falta de compromisso dos pais em relação ao programa. Muitos pais 

resistiam em mandar seus filhos às aulas do programa. Outros 09% (nove por cento) 

declararam como dificuldade o pouco recurso financeiro para o desenvolvimento dos 

trabalhos. Mais 09% (nove por cento) consideraram dificuldade o processo de contratação de 

monitores para realizar o trabalho com as crianças do programa. 30% (trinta por cento) 

mencionaram como sendo umas das maiores dificuldades a indisciplina dos educandos. 

Houve muitas declarações afirmando que muitos alunos eram indisciplinados e acabavam 

perturbando a aula e muitos dos colegas participantes.  

26% (por cento) elencam o espaço físico como uma das maiores dificuldades. Muitas 

escolas tiveram problemas, improvisando espaços, utilizando espaços inapropriados para a 

realização das aulas, como já tratado anteriormente.  Também aparecem num percentual de 

04% (quatro por cento) de manifestações afirmando que não existiram dificuldades no 

desenvolvimento do programa. Outros 04% (por cento) apontaram como sendo a maior 

dificuldade a falta de uma preparação dos monitores.  

Os pontos positivos do programa elencados pelos entrevistados são: a preparação para 

a educação integral, a melhora da merenda escolar, a diminuição da evasão escolar, a melhora 

na imagem da instituição escolar, a oferta assistencial que protege as crianças e adolescentes 

de possível risco social e, por último, a melhora no desempenho dos alunos em determinadas 

disciplinas.  

De acordo com os dados levantados, fica evidenciado ainda, que as pessoas que 

tiveram um contato direto com esse programa, sendo principalmente coordenadores 

pedagógicos e gestores, não possuíam conhecimento sobre a origem das políticas do Mai 

Educação, suas formulações teóricas e financiamento. Em depoimentos são relatadas as 

seguintes declarações: 

Provém do MEC e quem formula e financia é o governo Federal (CP4). 

Não sei não. Sei que é do Ministério da Educação de Brasília, vem do MEC, mas 

quem formula não sei não (D4). 

O MEC. É financiado pelo MEC, e a gente quando recebe, já recebe todo um 

manual com as instruções, quais são os macrocampos que a escola vai trabalhar, 

tudo. Quando eles mandam para a escola, a escola faz adesão, então eles já têm as 

sugestões dos macrocampos obrigatórios, e outros que a escola pode aderir. Fica 

praticamente o que eles querem, o que temos que trabalhar (CP3). 

É uma diretriz do MEC, baseado nos resultados das escolas, que forneceu esses 

recursos, para atender as demandas relacionado a complementação do aprendizado 

do aluno. Então, é uma proposta geral do MEC e a escola prioriza os macrocampos 
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dentro das necessidades da escola, dentro das ações que ela verifica que são mais 

necessárias para o atendimento do aluno e das necessidades interna (D3). 

Eu não tenho essa informação para repassar a você (CP1). 

É o governo Federal. Existe toda uma pauta de atividades educativas, uma espécie 

de reforço, com aulas de esporte, de matemática, de português. Isso depende muito 

da planilha que eles mandam e também mandam os recursos para que possa atender 

os alunos, e materiais até pedagógicos (D1). 

O financiamento desse programa ele é do MEC, o governo Federal destina esses 

recursos as escolas e as escolas vão empregando, segundo os critérios que são 

estabelecidos pelos MEC e então vamos seguindo essas regras (PC3). 

Geralmente quem financia é o governo Federal, oferecido pelo MEC e o MEC 

repassa as verbas para os Estados, estes repassam para as RENS que repassam para 

as escolas contempladas (PC4). 

As diretrizes vêm do Ministério da Educação, nós só fazemos a readequação. Quem 

formula eu acredito que seja de lá de dentro do próprio ministério, e quem financia 

também. São verbas que são direcionadas de lá para cá (CP2). 

Essas diretrizes vêm do MEC [...]. Tinha vários programas e a escola escolhia os 

macrocampos de acordo com a sua realidade. Ou seja, era financiado pelo MEC e as 

próprias diretrizes vinham do MEC e a gente escolhia e adequava a escola (D2). 

Esse programa é um programa que provém do governo Federal, através do 

Ministério da Educação [...]. O investimento é feito pelo governo Federal (PC6). 

 

A maioria dos depoimentos traz a ideia de concordância de que o Programa Mais 

Educação é uma elaboração do MEC, financiado pelo governo Federal, que instituiu esse, 

além de outros programas direcionados à educação.  Infelizmente, muitos dos profissionais 

que chegam às escolas não têm conhecimento profundo sobre as origens dos projetos 

educacionais, suas intenções, e o que se passa nas entrelinhas dessas políticas. Acaba muitas 

vezes se tornando um homem-massa sem intender o significado de suas ações, não 

conseguindo avaliar criticamente a sua forma de participação no processo histórico. Passa a 

ter uma concepção ingênua, uma visão de mundo fragmentada, seguindo normas e padrões da 

classe dominante. Fica preso a pseudo-concreticidade dos fenômenos, não conseguindo ver 

além deles, está preso ao senso comum, é uma forma precária de conhecimento sem rigor e 

cientificidade (PISTORE, 2003 p. 28-29). Então, muitos programas que são implantados nas 

escolas transparecem apenas a aparência do fenômeno e não a sua essência. Pistore (2003) 

esclarece um pouco a esse respeito: 

O senso comum é um conhecimento experimentado sem reflexão, sem crítica, não 

vai além da pseudoconcreticidade, fica preso à aparência dos fenômenos, não vai à 

essência, portanto não chega à causa dos problemas, ou seja, não consegue resolvê-

lo, deste modo não serve para desenvolver a cidadania (PISTORE, 2003, p. 25). 

 

Não há possibilidade de se resolver um problema quando não se chega as suas reais 

causas. O aumento das horas educacionais apenas enquanto política assistencialista, ocupação 

do tempo dos educandos, não resolverá a questão do aumento da criminalidade e muito menos 

a questão baixa desenvolvimento educacional. A desigualdade existente entre as classes 

sociais tem contribuído muito para o recrutamento de muitos jovens para o mundo da 
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criminalidade. Esses problemas são questões de ordem estrutural e não específicas da 

educação. 

No programa, há a transformação do trabalho docente em atuações apenas tarefeiras. 

Quando a coordenadora pedagógica diz que o Mais Educação ―é financiado pelo MEC, e a 

gente quando recebe, já recebe todo um manual com as instruções, quais são os macrocampos 

que a escola vai trabalhar, tudo‖ (CP3), está confirmando o que Marx e Engels (1998a) 

descreveram quando denunciavam a divisão do trabalho nas fábricas, em que o trabalho 

intelectual ficava restrito a apenas uma parcela de dirigentes e à execução do trabalho braçal 

de trabalhadores que recebiam miseráveis salários por tal execução. 

Nesse aspecto, há uma imposição por parte dos órgãos superiores que enviam às 

escolas um pacote de programa que é despejado nas instituições escolares, sem que essas 

discutam sobre o assunto, a adesão ocorre pela ânsia de complementar o recurso que a escola 

possui. Isso é criticado pelos entrevistados:  

Ainda temos esse ensaio, vemos muitas autoridades, políticas educacionais 

brincando de educação integral. Vem de cima para baixo, joga. A escola foi 

contemplada com o Mais Educação, vocês se viram com espaço, para contratar 

monitor, muitas vezes não temos uma orientação técnica. Vamos contratar, mas 

como vamos fazer esse contrato? Não tem um advogado, um administrador. Ou seja, 

para poder estar dando esse suporte técnico para a gente. Até mesmo na parte 

financeira para estar gastando esse dinheiro (D2). 

Eles vêm e jogam para a escola aquele pacote e a escola tem de engolir aquele 

pacote e a escola ―se virar‖. E não é assim, tem que ter mais apoio, tem que ter 

capacitação primeiro, tem que ver o que a escola precisa, tem que aumentar os 

recursos, que são poucos, temos que fazer malabarismos para conseguirmos as 

coisas, as necessidades básicas [...]. Mas, o jeito que é, e do jeito que eles fazem não 

tem muita valia. Até mesmo para os professores, para os pais eles até gosta que os 

filhos, [...] mas, do jeito que é não compensa (CP3). 

 

Fica evidente que a escola passa a ser apenas uma executora das medidas tomadas 

pelos órgãos superiores. O programa chega à escola com a informação de que ela foi 

―contemplada‖, passando uma ideia de positividade e benefício. Muitas instituições iniciam 

seus trabalhos em meio ao improviso, sem formação dos monitores, sem espaço adequado 

para a realização dos trabalhos, sem conhecimentos científicos necessários a uma formação 

crítica do sujeito, tornando apenas um local de passa- tempo dos alunos, um local de 

prevenção, em que podem desenvolver algumas habilidades úteis ao mercado de trabalho. 

Quando um dos entrevistados foi questionado se a escola poderia escolher aderir ao programa 

ou não. A resposta foi: 

Tem sim. Você tem que assinar um termo. Mas, praticamente quando vem, como já 

é um recurso que vai beneficiar o aprendizado da escola, tem sim a opção de não 

aderir [...]. Porque quando vem o programa você tem que assinar um termo de 

compromisso, você assina tanto aceitando, como não. Mas, já é direcionado na 
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plataforma do PDE, então não é uma coisa assim, que você pode dizer: Ah, eu não 

quero! Tem a opção de não escolher, mas ela já vem direcionada para a escola (D3). 

 

Conforme o entrevistado, a não adesão do programa não é tão simples, pois como já 

vem direcionado, pela plataforma do PDE as escolas acabam aderindo à proposta em vez de 

refutá-la. Ao realizar a adesão ou sua rejeição, o diretor acaba assinando um termo de 

compromisso. Esse termo se torna um instrumento de responsabilização pelos resultados 

posterior que a escola terá. Nesse caso, se fracassar, não é pelas condições de realização das 

atividades, mas pela incompetência dos gestores e demais envolvidos. E caso tenham pontos 

positivos é porque o programa é de boa qualidade. 

Os entrevistados não percebiam o Programa Mais Educação como sendo um programa 

de educação integral. Muitos deles percebiam como sendo um ensaio para a efetivação da 

educação integral que o governo pretende implantar. Muitos concordavam com a ideia de 

educação integral, no entanto com muitas necessidades a serem revistas e melhoradas, para 

que a educação integral aconteça efetivamente e ofereça algo de qualidade aos educandos. 

Quando foi perguntado: A partir da experiência desse programa, qual a sua opinião em 

relação a perspectiva de educação integral? Como você compreende a educação integral? 

Obtiveram-se as seguintes respostas: 

Bom, se tiver o espaço adequado e as pessoas qualificadas, acredito que a educação 

integral seria uma opção que melhora o aprendizado mesmo para o aluno, para o 

aluno se desenvolver mais. Porque o mercado de trabalho está cada vez mais 

exigente e essa educação tende a ajudar o aluno a se qualificar (CP1). 

Na verdade, não entrei a fundo nessa temática, porque nossa escola não foi 

contemplada, e aí temos de analisar uma série de fatores, esses alunos estudar o dia 

todo, vai fazer suas refeições na escola, vai ter descanso na escola, se higienizar na 

escola, a parte humana. E a parte pedagógica também teria a mesma complexidade, 

então é preciso nós pudéssemos obter conhecimento, já de especialistas, aí nós 

termos respaldo para atuar e até mesmo te responder minunciosamente. Então como 

não passei por essa experiência tenho somente essa visão superficial sobre o tema 

(D1). 

Bom é um tema muito complicado. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu 

concordo desde que as escolas estejam aptas a desenvolver algo palpável, algo 

concreto. De que forma? Trazer o aluno para a escola simplesmente por trazer em 

dois períodos é um gasto e algo desnecessário. Agora trazer o aluno em dois 

períodos para a escola para suprir a necessidade do aluno com pessoas capacitadas, 

desenvolver trabalhos que possam mudar o pensamento, a forma de agir do aluno, 

isso eu sou a favor. Só que sou contra de a escola simplesmente trazer para dizer que 

a escola está sendo de ensino integral, sendo que o aluno fica muito tempo 

desgastado com o conteúdo ou muitas vezes ele sem ter conteúdo de nada (M1). 

Eu sou um pouco cético quanto a esse projeto, não diria a nível da nossa escola, mas 

em relação a outras escolas. Nós temos doze escolas na cidade, e poucas escolas 

trabalharam esse projeto. Então, eu vejo que é um projeto muito válido, que surte 

resultados, significativo para a escola como para a sociedade, porém acredito que ele 

está um pouco distante da realidade cultural de nosso país. Em nossa cidade de 

quinze escolas, nós temos projeto atuante e funcionando, com aulas e monitores, em 

umas três escolas. O número é muito pequeno, é um projeto que merecia um pouco 

mais de atenção, de uma forma mais ampla para as escolas. E nem tanto por 

empenho da organização, mas é uma questão cultural mesmo. É um tanto 
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complicado, porque você precisa de ter uma escola, um espaço para atender o 

projeto, de profissionais capacitados (M2). 

Eu acho que a educação integral é algo a ser pensado e vejo como um ponto muito 

positivo, vemos que é uma tendência as escolas passarem a ter esse formato de 

educação integral. Porque quanto mais o aluno permanecer na escola uma 

oportunidade a mais que ele terá para melhorar o nível de ensino aprendizado. É 

algo a ser analisado e acredito que gradativamente isso vai acontecer, que é um 

ponto positivo (PC3). 

Como falei anteriormente, eu vejo com bons olhos. Mas, acredito que o governo [...] 

tem que fazer um trabalho com a família [...]. Trabalhar a estrutura das escolas, a 

alimentação, o valor da merenda por mais que seja dobrado é pouquíssima a per 

capita por aluno. E a questão dos professores também [...] acho que devemos dar 

uma melhorada, [...] precisamos ter um planejamento mais eficaz, uma supervisão 

mais próxima, orientação e assim sucessivamente (CP2). 

É um pouco complexo. Vemos muita mídia, propaganda exaltando, muito barulho, 

mas quando coloca na prática, muitos profissionais não tem o hábito, a família não 

tem o hábito de ver o aluno o dia inteiro na escola. A gente muitas vezes mesmo 

sendo infantil, alguns jovens tem uma ocupação no contraturno, precisa auxiliar as 

famílias, muitos têm que buscar um dinheirinho para complementar a renda, apesar 

que tem benefícios par muitas famílias. A educação integral tem muito ainda a ser 

realizado. [...]. Então são todas essas questões, adequar o espaço físico, oferecer 

novidades, tecnológicas não só ao aluno do programa, mas ser oferecido a todos os 

alunos, capacitar os profissionais par lidar com essas novidades tecnológicas. Falar 

para o profissional o que é educação integral, não é simplesmente a definição do 

nome, mas é a questão da prática (D2). 

A educação integral é boa, mas tem que ser melhorada. A criança ficar o dia todo na 

escola, com mais privilégios, o professor ter mais autonomia para trabalhar, a escola 

ter mais condições, ter mais recurso para merenda, ter condições de fazer coisas que 

precisa e a escola ter autonomia para trabalhar, não ser tanto o que é determinado, a 

escola fazer as escolhas dos macrocampos todos, a escola ver a necessidade básica 

que tem a criança, as dificuldades de cada um, separar as crianças de acordo com o 

que queremos e não com apenas para somente o público que é determinado (quem 

recebe Bolsa Família). A escola tem que ter autonomia para trabalhar do jeito que 

ela tem que ser [...] (CP3). 

Eu vejo que é uma coisa boa, positiva, mas tem que melhorar a questão estrutural, o 

que vejo hoje é que se fala muito na educação integral, mas só o trazer o menino 

com oito horas para a escola não significa educação integral. Mas, sim como nós 

vamos fazer para oferecer um ensino de qualidade dentro dessas oito horas, por 

exemplo hoje se formos atender educação integral, como nós vamos fazer, quais 

profissionais estará disponível, e a parte de apoio técnico que estará fazendo os 

serviços de limpeza, de cozinha, quem vai cuidar desses meninos, porque às vezes 

os meninos da educação integral não vai em bora ele fica na escola e nós as onze e 

meia vamos para almoçar, então tem toda uma situação que deve ser repensada até 

mesmo para os profissionais, as vezes tinha uma pessoa que ficava acompanhando 

esses meninos nesse meio termo, porque não pode ficar todo mundo, mas também 

não pode ficar só. Então a educação integral é positiva, mas temos que pensar em 

como fazer. Adequar os espaços dentro das escolas, arrumar alguns laboratórios, 

com salas específicas para as oficinas, porque você pode oferecer com mais 

qualidade, porque o dinheiro que vem para o programa você não consegue. Você 

consegue manter a parte básica de materiais, de infraestrutura já não conseguimos. 

Mas, seria interessante pudesse ter toda essa estrutura para atender, tanto pessoal 

como física (D3). 

Olha eu penso que a educação integral é uma coisa muito boa, de futuro. Mas para 

que isso aconteça é necessária uma boa estrutura, porque se tivermos esses alunos 

sete horas na escola, estaremos fazendo um grande resgate. Esse aluno vai ficar na 

escola, além do currículo, eles terão outras atividades que vão tirar eles dos jogos, 

das redes sociais, de ficar no ciclo vicioso, de sedentarismo e também seria uma 

forma dos pais trabalharem tranquilo, tirar esses meninos de uma violência 

doméstica, tirar e das drogas, dos furtos. Na escola esse período integral seria uma 
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grande oportunidade para esses alunos, principalmente na nossa realidade que a 

maioria são alunos de baixa renda, de Bolsa Família (CP4). 

 

No depoimento da coordenadora pedagógica - a CP1- identifica-se a compreensão de 

que concorda com o programa de educação integral, desde que tenha o espaço e pessoas 

qualificadas para atender os alunos em tempo integral. Para ela, ―a educação integral seria 

uma opção para o aluno se desenvolver mais. Porque o mercado de trabalho está cada vez 

mais exigente e essa educação tende a ajudar o aluno a se qualificar‖ (CP1). Esse pensamento 

nos remete ao pensamento do movimento da Escola Nova. Nesse movimento defende-se uma 

proposta que visa preparar o aluno para atuar no mercado de trabalho capitalista que busca 

trabalhadores participativos, flexíveis e polivalentes, com competência para resolver 

problemas que envolvam as multifuncionalidades no processo de produção, acentuando o 

trabalho precário (SOUZA, 2010).  

Duarte (2001, p. 77) discorre que há uma constante argumentação da maioria dos 

ideários pedagógicos contemporâneos em afirmar que se está em um mundo que necessita de 

constantes adaptações. Esse fundamento é a base do lema ―aprender a aprender‖, que desde o 

início do século vem sendo disseminado pelo ideário escolanovista. Sendo assim, ―Aprender a 

aprender‖ é aprender a adaptar-se. 

No depoimento do M1, a ideia de que a educação integral se condiciona a trabalho 

com os alunos. Para ela, trazer o aluno simplesmente por trazer, sem que seja realizado um 

trabalho que possa modificar as atitudes deles é algo desnecessário e desgastante. Na visão 

dela, o não-comprometimento, por parte de muitos profissionais, é que desvaloriza essa forma 

de educação integral: 

Acredito que a educação integral a partir do momento que ela seja uma educação 

comprometida, que venha trazer um benefício, que tenham pessoas capacitadas, que 

tenham pessoas que estejam ali para fazer o papel dela, eu acredito que ela tem tudo 

para alavancar [...]. Moro muito próximo de uma escola integral, mesmo assim 

venho várias quadras depois de minha casa, porque não acredito que as pessoas que 

estão realizando o trabalho nessa seja comprometida para isso (M1). 

 

O monitor M2 desacredita nesse projeto, apesar de afirmar que esse programa é 

válido, percebe como algo distante da realidade, pois é afastado da realidade cultural do país. 

Para esse entrevistado, o projeto por ser tão válido deveria ser estendido também a todas as 

escolas. Todavia, esse programa se destinou a determinada clientela, ou seja, sua finalidade 

assistencialista traz uma perspectiva protecionista e preventiva ao mesmo tempo. O objetivo 

do desenvolvimento desse programa volta-se ao discurso que outrora fora realizado para se 

instituir a primeira escola de educação integral, os CIEPs. Do mesmo modo que nos CIEPs, é 

preciso tirar as crianças da rua, proporcionar um período maior de aprendizagem. É por tal 
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objetivo que se estabelece prioridade para o atendimento de crianças que estejam cadastradas 

em programas sociais. 

A CP2 aponta que diversos pontos devem ser revistos: a questão da família, estrutura 

física, valor da merenda, dos professores, e outros. Tudo isso precisa ser revisto pelo governo. 

Para o D2 ―há muita mídia envolvendo esse assunto, muita propaganda, porém quando se vai 

à prática os professores não têm o hábito, a família não está preparada, muitos alunos 

contribuem com a renda que ganham no trabalho desenvolvido no contraturno‖. Então, são 

vários fatores que interferem a esse respeito, o profissional deve saber não só o conceito, mas 

ser lhes oferecido as condições para prática. 

Nos dois depoimentos seguintes, também há uma concordância por parte dos 

entrevistados sobre a educação integral, desde que seja condicionada a uma readequação que 

abranja vários aspectos. O D3 menciona que ―se fala muito em educação integral, contudo 

trazer o aluno somente por trazer não quer dizer que seja educação integral‖. É necessário 

pensar que tipo de educação integral que quer oferecer, a qualidade de ensino que será 

oferecida, os profissionais que estarão envolvidos, a questão da infraestrutura. Para o 

entrevistado, a educação integral é positiva, desde que se pense em como fazer. 

Quanto ao último depoimento, o da CP4, há concordância a respeito da educação 

integral, desde que melhoras sejam realizadas na estrutura. Para ela, será ―um grande resgate a 

realização desse trabalho, um trabalho de futuro, uma vez que, com os alunos nas escolas, eles 

ficarão distante de diversas coisas que podem subverter esses educandos‖. Ou seja, sua 

posição é de concordância com a perspectiva assistencialista de educação integral, desde que 

sejam realizadas melhoras na prática.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Esta dissertação registra a análise do Programa Mais Educação lançado pelo Governo 

Federal e implantado pelo Governo de Rondônia na rede pública escolar. Os fundamentos e 

sua execução desse programa nas escolas Estaduais da Zona da Mata do Estado de Rondônia 

foram o objeto de estudo visando buscar compreensão de seu funcionamento em relação aos 

recursos financeiros e suas bases teóricas refletidas nas práticas escolares no processo de 

desenvolvimento do Programa. Pelos estudos realizados, buscou-se investigar se o 

desenvolvimento do programa se relacionava a uma educação integral na concepção ampla do 

termo, identificadas como educação omnilateral, ou se correspondia a apenas a uma 

ampliação da jornada escolar com finalidades protetivas e preventivas, que por meio do 

trabalho dos profissionais, possibilita o desenvolvimento de habilidades nos educandos 

necessárias a essa sociedade capitalista. 

Para isso, aplicou-se o método do materialismo histórico-dialético para interpretar a 

análise do fenômeno investigado. Procurou-se interpretar a realidade objetiva e subjetiva, por 

meio das categorias: totalidade, contradição e práxis, que são categorias desse método e, 

ainda, a categoria histórica imperialismo que ajudou a compreender as relações dominantes 

existentes nas esferas socioeconômicas, política e cultural que incidem sobre os programas de 

políticas educacionais. 

Com os estudos percebeu-se que a educação integral de cada concepção teórica possui 

conceitos diferenciados enquanto formação dos indivíduos, sendo as finalidades dessa 

formação de acordo com a forma ou expectativa de sociedade almejada por cada um dos 

movimentos.  

Por meio das investigações entendemos que os países imperialistas utilizam-se de 

várias instituições internacionais que intervêm na estrutura e políticas dos países 

semicoloniais, por meio de acordos econômicos, que anos após anos, têm subjugado muitos 

países a não ter autonomia em suas decisões. Essas intervenções são aplicadas na esperança 

de se chegar a uma colocação de país desenvolvido, pois atribuem o estado de miserabilidade 

do país a sua necessidade de qualificação do capital humano.   

Sendo assim, as políticas instituídas, obrigatoriamente, passam a serem aplicadas e 

controladas por uma equipe representantes dos organismos internacionais, enquanto garantia 

de cumprimentos de exigências. Compreende-se ainda, que as ações de interferência em que 

são submetidos os países, somente tem intensificado ainda mais a pobreza desses países. 
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Inicialmente, os investimentos realizados pelo Banco Mundial e as instituições 

pertencentes a ele, não priorizavam o setor social, os investimentos nessa área eram mínimos. 

No entanto, com o passar dos anos com as políticas de enxugamento da máquina pública e as 

privatizações, o campo social, principalmente a educação, tem sido aos empresários uma 

opção de investimentos para angariar lucratividade também nesse setor. 

As políticas direcionadas aos países semicoloniais e os inúmeros projetos ofertados 

pelo banco, têm a finalidade de realizar a transferência da educação enquanto oferta de ensino 

público, para o setor privado. Compreende-se que atualmente, a educação proposta pelos 

organismos internacionais, atuam resignificando a educação, na perspectiva neoliberal, 

assumindo caráter unilateral, contribuindo para a limitação do conhecimento e dominação do 

homem.  

O Banco Mundial tem tratado a educação como uma questão empresarial, com 

legislações e propostas prontas, obrigando aos países financiados a disseminando-as na 

educação. As políticas efetivadas procuram ainda aliviar a estrema pobreza que é causada 

pelos impactos devastadores desse sistema capitalista. Além da busca pelo alívio à pobreza, os 

projetos também buscam desenvolver competências e habilidades na formação dos sujeitos 

para o desenvolvimento de mão de obra necessárias a esse mercado. 

O programa Mais Educação evidencia como sendo mais uma das políticas 

educacionais que vão de acordo aos ditames ideológicos do Banco Mundial. As características 

de voluntariado, de não investimento na estrutura física da escola, o caráter de não autonomia 

da escola diante da escolha dos macrocampos, a prioridade em determinadas disciplinas, a 

precarização do trabalho docente, demonstram os predicados disseminados pelas políticas do 

Banco Mundial. 

O Mais Educação demonstrou ser um programa assistencialista que prioriza o 

atendimento a determinada classe, aqueles que recebem algum benefício do governo. A 

prioridade a tal público, diz respeito a uma ação preventiva, em que levando esses indivíduos 

para a escola estarão fora de risco social, ou seja, a educação passa a ser um instrumento 

preventivo direcionada a neutralizar possíveis movimentos contestadores da ordem capitalista. 

Além disso, também possibilita, por meio dos macrocampos oferecidos, um reforço nas 

disciplinas obrigatórias, além de desenvolver algumas habilidades que servirão para a atuação 

no mercado de trabalho. 

Foi demonstrado ainda, que muitos alunos foram inseridos pelos pais no programa por 

medo de perder a Bolsa Família. Muitos alunos não precisavam melhorar seu desempenho 
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escolar, no entanto, seus pais eram induzidos a mantê-los nesse programa sob a ameaça do 

corte do referido benefício. 

Outra questão de extrema dificuldade enfrentada pelas escolas que desenvolveram o 

Programa Mais Educação foi o espaço físico. Houve muito improviso, com construção de 

cabanas, utilização de banheiros que não eram destinados ao atendimento do coletivo, 

constrangimento para professores e alunos pelo fato de se acomodar os alunos em ambiente 

destinados a outro público, trabalho pedagógico debaixo de arvoredos por não se ter salas 

desocupadas para a realização das atividades, etc. Mesmo a instituição que afirmava ter 

espaço para o atendimento do programa foi atingida pela indisponibilidade de espaço. 

Os monitores trabalham praticamente como voluntários, pois o valor recebido de ajuda 

de custo é insignificante, mal consegue custear a locomoção desses monitores. Devido esse 

valor irrisório, as escolas possuíam dificuldades em encontrar pessoas que se dispusessem a 

atuar no programa. Havia também uma grande rotatividade entre eles. Um dos pontos que 

ajudaram as escolas a conseguir os monitores é a questão do estágio obrigatório que a 

graduação exige. 

Em relação à alimentação, houve elogios por parte das escolas. No entanto, examinou-

se que grande parte das escolas não teve problemas com essa questão, porque muitos alunos 

não almoçavam na escola e havia muitas faltas na participação dos alunos às atividades. 

Os dados demonstraram que há muitos pontos a serem revistos para a continuidade e 

um melhor desenvolvimento desse programa. Os recursos que foram destinados às escolas, 

apenas suprem as necessidades básicas. E muitas escolas aceitaram o desenvolvimento do 

projeto pela questão do maior recurso que a escola receberia e ajudaria em seus orçamentos. 

As maiores dificuldades encontradas para o desenvolvimento do programa foram: 

Falta de recursos humanos e o grande fluxo de alunos; descompromisso dos pais; pouco 

recurso para manter o programa; dificuldade em conseguir monitores; indisciplinas de alunos; 

espaço físico; a não preparação dos monitores pelo programa. 

Focou evidenciado ainda, que as pessoas que tiveram um contato direto com esse 

programa, sendo principalmente coordenadores pedagógicos e gestores, não possuíam 

conhecimento sobre a origem das políticas, suas formulações teóricas e financiamento. 

Percebeu-se uma imposição por parte dos órgãos superiores que enviam às escolas um 

pacote de programa que são despejados nas instituições escolares, sem que essas discutam 

sobre o assunto, ou que possam ter feito estudo profundo sobre a temática. Geralmente 

aderem a esses programas como uma forma de complementar o recurso que a escola possui. 
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Entendeu-se ainda que muitos dos entrevistados não percebiam o Programa Mais Educação 

como sendo uma educação integral, mas apenas como uma educação de tempo integral. 

A partir do exposto compreende-se que o Programa Mais Educação possui princípios 

da corrente pragmática, porém com novas abordagens, o neopragmatismo. Apesar de 

aparentemente levantar a bandeira de uma educação integral do ser humano, na prática a 

formação é desigual voltada a desenvolver apenas a mão de obra necessária a essa sociedade 

capitalista. O discurso usado pelo governo enfatizando a educação integral se torna um meio 

ideológico e que reproduz os interesses da classe dominante. 

Sua ênfase nas características de proteção aos sujeitos menos favorecido, o 

desenvolvimento de habilidades, de expressão, de iniciativa na resolução de problemas, de 

atribuir a cada sujeito o sucesso ou fracasso de sua formação, de levantar voluntários para o 

desenvolvimento do programa, de destinar um recurso mínimo para o desempenho das 

atividades, a ênfase nas questões práticas em relação aos conteúdos científicos, com uma 

visão fragmentada da realidade, são todas características de uma educação que se constituiu 

sobre as bases dos princípios liberais favoráveis a essa sociedade capitalista.  

Sendo assim, compreende-se a necessidade de se realizar uma educação, mas com 

perspectivas e princípios de educação integral socialista, ominilateral, a verdadeira educação 

integral. Que emancipe plenamente todos os sentidos e qualidades humanas dos sujeitos, 

buscando a universalização dos indivíduos mediante a teoria e a prática. Sem distinção de 

classe social, ou diferença de educação, que seja abrangente a todos com qualidade 

elevadíssima. De modo, que o indivíduo passe a apreender sua própria história como parte de 

um processo em constante modificação, fundamentado nas matérias científicas.  
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