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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa tem como objetivo investigar a implantação das proposições do 
Programa Mais Educação (BRASIL, 2007) como política social orientada pelos 
pressupostos do neoliberalismo por meio da análise dos documentos que orientam o 
Programa Mais Educação, tanto na esfera federal quanto na estadual. Constitui-se 
como nosso objetivo também, investigar a implantação e implementação do 
Programa Mais Educação nas escolas da zona urbana do Município de Cascavel-
PR. Buscou-se responder à seguinte problemática: Pode a “educação integral e em 
tempo integral” efetivamente melhorar a educação, contribuindo para a garantia da 
educação pública, democrática, inclusiva e de qualidade social para todos? – Se 
pode, como isso acontece? – O Programa Mais Educação objetiva contribuir com a 
melhoria efetiva da educação ou se materializa em mais uma ação de política 
educacional da qual o Estado lança mão para atender a uma parcela da população 
e, assim, atenuar as tensões próprias do sistema? Desenvolvida a partir da análise 
dos pressupostos do neoliberalismo, presentes na reforma do Estado Brasileiro 
desde a década de 1990, essa pesquisa procura discutir especificamente a 
implantação e a implementação do Programa Mais Educação como programa 
indutor da educação integral e em tempo integral no Brasil. Concretizou-se a 
pesquisa por meio da discussão bibliográfica e análise de documentos. Para isso, 
estabeleceu-se um diálogo entre autores que discutem a temática e as fontes 
primárias utilizadas para a compreensão da política de educação integral, como a 
Portaria Interministerial n° 017/2007, a trilogia de cadernos Série Mais Educação 
(2009) e o Manual Operacional de Educação Integral (2014). Para a análise do 
Programa Mais Educação no Município de Cascavel foram coletados dados sobre as 
escolas participantes e o número de alunos atendidos pelo Programa, junto ao 
Núcleo Regional de Educação de Cascavel e à Secretaria Estadual de Educação do 
Paraná. Os dados obtidos na pesquisa permitem compreender que a política pública 
de educação integral, materializada por meio do Programa Mais Educação, 
apresenta como princípio a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola, 
a partir da reinvenção do tempo e do espaço escolar, preferencialmente em escolas 
de baixo IDEB e localizadas em bairros pobres e de periferia, atendendo 
preferencialmente alunos em situação social vulnerável. A pesquisa mostra que, ao 
assumir a educação integral, por meio da adesão ao Programa, a escola assume 
além da função de educar, também a responsabilidade social de cuidados com as 
crianças, adolescentes e jovens. Os resultados evidenciam que a proposta de 
educação integral e em tempo integral objetivam a atenuar os conflitos sociais e não 
de melhorar a qualidade da educação. 
 
Palavras chave: Política Educacional. Educação Integral. Programa Mais 
Educação. 
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ABSTRACT 

 
 
This research aims to investigate the implementation of the proposals of the More 
Education Program (BRAZIL, 2007) as social policy guided by neoliberal 
assumptions by analyzing the documents that guide the More Education Program, 
both at the federal level and in the state. It constitutes our goal also investigate the 
deployment and implementation of the More Education Program in schools in the 
urban area of the municipality of Cascavel -PR. He attempted to answer the following 
issues: Can the "full education and full-time" effectively improving education, helping 
to guarantee public education, democratic, inclusive and social quality for all? - If you 
can, how does it happen? - The program objective More Education contribute to the 
effective improvement of education or materializes in another action of educational 
policy which the State makes use to meet a portion of the population and thus 
alleviate the tensions inherent in the system? Developed from the analysis of the 
neoliberal assumptions, present in the reform of the Brazilian State since the 1990s, 
this research seeks to specifically discuss the deployment and implementation of the 
More Education Program as an inducer program of comprehensive education and 
full-time in Brazil. Materialized to search through bibliographical discussion and 
analysis of documents. For this, we established a dialogue between authors who 
discuss the theme and the primary sources for understanding the comprehensive 
education policy, such as the Interministerial Ordinance No. 017/2007, the trilogy of 
books series More Education (2009) and Operating manual Integral Education 
(2014). For the analysis of the More Education Program in Cascavel data were 
collected on the participating schools and the number of students served by the 
program, with the Rattlesnake Education Regional Center and the State Department 
of Education of Paraná. The data obtained in the research allow us to understand the 
public policy of comprehensive education, materialized through the More Education 
Program, has as principle the extension of the student residence time in the school, 
from the reinvention of time and school space, preferably in down schools IDEB and 
located in poor neighborhoods and suburbs, preferably serving students in vulnerable 
social situation. Research shows that, by taking the integral education, by joining the 
program, the school takes in addition to educating function, also the social 
responsibility of caring for children, adolescents and youth. The results show that the 
proposed comprehensive education and full-time aim to mitigate social conflicts and 
not to improve the quality of education. 
 
Keywords: Educational Policy. Integral Education. More Education Program. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Definição do Objeto de Pesquisa 

 

Nesta introdução, pretendemos apresentar algumas considerações a 

respeito dos aspectos que nos auxiliaram a constituir e definir nosso objeto de 

estudo – o Programa Mais Educação, assim como a respeito do caminho percorrido 

ao longo da pesquisa. 

Nosso objetivo é investigar a implantação das proposições do Programa 

Mais Educação (BRASIL, 2007) como política social orientada pelos pressupostos 

do neoliberalismo por meio da análise dos documentos que orientam o Programa 

Mais Educação, tanto na esfera federal quanto na estadual. Constitui-se como nosso 

objetivo também, investigar como se deu a implantação e implementação do 

Programa Mais Educação nas escolas da zona urbana do Município de Cascavel-

PR. 

Consideramos importante fazer aqui a distinção e a aproximação entre os 

conceitos de Educação Integral e de Escola de Tempo Integral. De acordo com 

Leclerc e Moll (2012, s/p), Educação Integral é a ação educacional que envolve 

diversas e abrangentes dimensões da formação dos indivíduos. Quando associada à 

educação não-intencional, diz respeito aos processos socializadores e formadores 

amplos que são praticados por todas as sociedades, por meio do conjunto de seus 

indivíduos e ações, sendo uma decorrência necessária da convivência entre adultos 

e crianças. Quando referida à educação escolar, apresenta o sentido de estabelecer 

as relações entre a ação intencional da instituição escolar e a vida no sentido amplo. 

Por sua vez, a Escola de Tempo Integral, em sentido restrito refere-se à organização 

escolar na qual o tempo de permanência dos estudantes se amplia para além do 

turno escolar. Em sentido amplo, abrange o debate da educação integral – 

consideradas as necessidades formativas nos campos cognitivo, estético, ético, 

lúdico, físico-motor, espiritual, entre outros – no qual a categoria "tempo escolar" 

assume significado relevante tanto em relação a sua ampliação, quanto em relação 

à necessidade de sua reinvenção no cotidiano escolar. 
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Para a realização desta investigação, estamos considerando o Programa 

Mais Educação como política social – mais especificamente como política para a 

educação, e, por assim ser, compreendemos tal política “[...] como produto das 

contradições, das crises, das mediações e dos conflitos produzidos em um 

determinado contexto histórico, em que se articulam o econômico, o político, o 

ideológico e o social” (DEITOS, FIGUEIREDO e ZANARDINI, 2012).  

Assim, compreendemos que a proposição do Programa Mais Educação é 

resultado da luta de classes, não se reduzindo a um simples conjunto de ideias e de 

estratégias implementadas pelo Estado capitalista, e nem se refere especificamente 

à Educação, mas, de forma mais ampla, está inserido no conjunto de reformas ou de 

propostas necessárias à sobrevivência do modo de produção capitalista (DEITOS, 

FIGUEIREDO e ZANARDINI, 2012). 

Nesse sentido, consideramos que o Programa Mais Educação deriva 

diretamente do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE (BRASIL, 2007b). 

Sendo assim, está, por encadeamento, articulado1 às propostas de reforma da 

Educação Básica da década de 1990, e, portanto, alinhado com as características 

neoliberais de desburocratização, flexibilização, valorização de subjetividades e 

controle de resultados. 

Ao realizarmos esta investigação sobre o Programa Mais Educação, 

proposto como nosso objeto de pesquisa, fizemos o estudo dos documentos 

federais e estaduais que orientam a implantação de tal Programa e, para 

compreender a sua implementação, fizemos a pesquisa junto ao Núcleo Regional de 

Educação – NRE de Cascavel e junto à Secretaria Estadual de Educação – SEED, 

buscando dados sobre as escolas da Rede Estadual, localizadas na região urbana 

do Município de Cascavel. Os dados que encontramos e analisamos mostram as 

escolas que aderiram e as que desistiram do Programa Mais Educação no período 

de 2011 até 2016, quantos alunos são atendidos pelo Programa e quais as 

atividades desenvolvidas. 

Apesar de o Programa Mais Educação ter sido implantado no Brasil em 

2007, escolhemos nosso recorte temporal no período de 2011 a 2016 pelo fato de 

que, no Município de Cascavel, o Programa só teve início em 2011. 

                                                           
1
 Essa articulação será aprofundada no desenvolvimento desse trabalho. 
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Para justificar a escolha desse objeto de pesquisa, consideramos 

necessário apresentar parte de nossa história profissional até o ingresso no 

Programa de Mestrado, como forma de esclarecer a origem dos primeiros 

questionamentos que nos levaram à proposição do tema de investigação neste 

curso. 

Nossa trajetória profissional se deu, em maior parte, como docente da 

disciplina de Matemática, dos anos de 1995 até 2010. Nesse período, a prática 

docente aconteceu em turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com todas 

as series do Ensino Médio, em cursos preparatórios para vestibulares e concursos, e 

com disciplinas das Ciências Exatas em cursos de Nível Superior. No início do ano 

de 2009, houve uma significativa mudança em nosso campo de atuação profissional, 

quando assumimos a Coordenação Pedagógica do Ensino Médio de um colégio da 

rede particular de ensino de Cascavel. Essa mudança se acentuou logo em seguida, 

quando, no ano de 2010, assumimos a Direção Educacional desse mesmo colégio, 

função essa exercida até o início do ano de 2015. Foi a partir dessa experiência na 

área de gestão escolar, mais especificamente em estudos feitos para a implantação 

do “período ampliado”2 naquele colégio, que emergiu o interesse em pesquisar os 

avanços e os desafios da educação integral e em tempo integral no Município de 

Cascavel. 

Durante esses estudos, encontramos diversas pesquisas e obras textuais3 

que tratam do tema da “educação integral e em tempo integral”. Geralmente 

                                                           
2
 O termo “período ampliado” foi adotado pelo colégio para designar a oferta de turno ampliado para as 

turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. Os alunos deveriam ser matriculados no período 
regular – turno da tarde, e frequentariam o colégio também no período da manhã, para o desenvolvimento de 
outras atividades. Naquele momento, o colégio optou por não utilizar o termo “tempo integral” uma vez que 
essa modalidade não era ofertada a todos os alunos, ou seja, não era uma escola de tempo integral. 
3
 Entre esses materiais, citamos, a título de exemplo: 

- BRASIL. Rede de saberes mais educação: pressupostos para projetos pedagógicos de educação integral: 
caderno para professores e diretores de escolas. 1. ed. Brasília: Ministério da Educação, 2009. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cad_mais_educacao_2.pdf>. Acessado em Agosto de 2015. 

- CAVALIERE, Ana M. Villela. Educação Integral: uma nova identidade para a escola brasileira? Educação e 
Sociedade, vol. 23, n. 81, p. 247-270. Campinas: dez. 2002. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/es/v23n81/13940.pdf>. Acessado em Janeiro de 2016. 

- LECLERC, Gesuína de Fátima Elias; MOLL, Jaqueline. Programa Mais Educação: avanços e desafios para uma 
estratégia indutora da Educação Integral e em tempo integral. Educar em Revista. No.45. Curitiba: jul./set. 
2012. Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602012000300007>. Acessado em Agosto de 2015. 

- LÜCK, Heloisa. Gestão para a excelência educacional com foco na Educação Integral. Texto apresentado no 
Curso EAD de Gestão Estratégica desenvolvido pela PUC-RS. Curitiba: CEDHAP, 2013. 

- ROSA, Sandra V. Limonta. Reflexões sobre a educação integral na perspectiva da escola unitária de Antonio 
Gramsci. Disponível em <https://portais.ufg.br/up/248/o/4_ROSA__Sandra_Val__ria_Limonta.pdf>. 
Acessado em Janeiro de 2016. 
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direcionados à rede de escolas particulares, aqueles documentos apresentavam o 

tema quase sempre como uma solução para questões educacionais, envolvendo a 

ampliação das aprendizagens, por exemplo, e também, questões sociais, como o 

tempo de permanência dos alunos nas escolas para atender às necessidades de 

dedicação ao trabalho por parte dos pais. Tal apresentação da necessidade de 

ampliação do tempo escolar trazia consigo o apelo comercial, sob a égide de uma 

educação romantizada e, de certa forma, até utópica. Por outro lado, ao estudar o 

tema, compreendemos que a “educação integral e em tempo integral” pode ser 

apreendida como um possível diferencial que auxilie na resolução de questões 

problemáticas da educação, como, por exemplo, a melhoria na qualidade das 

aprendizagens dos alunos. Por considerar a complexidade e o caráter polissêmico 

do conceito de qualidade, consideramos importante esclarecer aqui que não se trata 

simplesmente de melhorar índices de desempenho obtidos pelos alunos, ou o 

aumento de conteúdos trabalhados com o objetivo de conseguir mais aprovações 

em vestibulares e conquistar posições melhores em ranqueamentos, como o ENEM, 

por exemplo. Entendemos a melhoria na qualidade na medida em que a educação 

possibilite aos alunos a apropriação dos conteúdos construídos historicamente pela 

humanidade e que essa apropriação contribua para a compreensão dos fatores que 

levam ao distanciamento entre as classes sociais decorrentes do sistema do capital. 

Ao aprofundar os estudos sobre o tema, já com vistas à elaboração de um 

projeto de pesquisa para ingressar no Programa de Mestrado, tomamos 

conhecimento do Programa Mais Educação e nos deparamos com a proposição da 

oferta de educação em tempo integral como política social, apresentada na meta 6 

do Plano Nacional de Educação – PNE 2014-20244. A meta 6, estabelecida para ser 

alcançada no decênio, é a de “oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 

25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica” (BRASIL, 

2014). 

Naquele momento, o estudo das políticas sociais para a educação passou 

a nos interessar, principalmente após os diálogos travados e a leitura da tese do 

professor Dr. João Batista Zanardini, que trata da avaliação da Educação Básica no 

                                                                                                                                                                                     
- TENDÊNCIAS para a educação integral. São Paulo: Fundação Itaú Social – CENPEC, 2011. Disponível em 

<http://www.unicef.org/brazil/pt/br_tend_educ_integ.pdf>. Acessado em Janeiro de 2016. 
4
 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. (BRASIL, 2014). 
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Brasil e que apresenta reflexões sobre as políticas educacionais. A partir daí, 

algumas questões, que já nos perseguiam desde o início dessa trajetória, ficaram 

claras como sendo de nosso interesse: – Pode a “educação integral e em tempo 

integral” efetivamente melhorar a educação, contribuindo para a garantia da 

educação pública, democrática, inclusiva e de qualidade social para todos? – Se 

pode, como isso acontece? – De que qualidade estamos tratando, considerando o 

caráter polissêmico do conceito de qualidade? – O Programa Mais Educação 

objetiva contribuir com a melhoria efetiva da educação ou se materializa em mais 

uma ação de política educacional da qual o Estado lança mão para atender a uma 

parcela da população e, assim, atenuar as tensões próprias do sistema? 

Para responder a tais questionamentos que vislumbramos em escala 

macro, delimitamos nossa pesquisa para o recorte da implantação do Programa 

Mais Educação e sua implementação nas Escolas Estaduais da zona urbana do 

Município de Cascavel, tomando como fonte documental de pesquisa os 

documentos dos Governos Federal e Estadual, e também os dados fornecidos pelo 

Núcleo Regional de Educação de Cascavel e pela Secretaria Estadual de Educação 

do Paraná. 

Assim, definimos o objetivo dessa pesquisa, que, de forma agregada à 

compreensão do papel do estado burguês brasileiro, busca investigar a implantação 

das proposições do Programa Mais Educação (BRASIL, 2007) como política social 

para a educação no Brasil, analisando os documentos que orientam o Programa 

Mais Educação, tanto na esfera federal quanto na estadual, bem como, investigar a 

implantação e implementação do Programa Mais Educação nas escolas da zona 

urbana do Município de Cascavel-PR. 

Para esclarecer os pressupostos de onde parte nossa análise, 

consideramos importante apresentar algumas reflexões a respeito das concepções 

de política, educação e sociedade que consideramos ao longo de nossa pesquisa. 

 

 

1.2 Considerações sobre Política, Educação e Sociedade 

 

Na discussão que propomos fazer sobre o Programa Mais Educação 

como programa do Governo Federal para a implantação da “educação integral e em 
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tempo integral”, entendemos o Estado como expressão das contradições que 

emergem de uma sociedade capitalista por consequência da luta de classes. Nessa 

mesma direção entendemos que esse Estado utiliza as políticas sociais como 

estratégias para efetivar sua ação e reproduzir as relações sociais que caracterizam 

a sociedade capitalista. Assim como Mészáros, entendemos o Estado 

 
[...] como requisito indispensável para o funcionamento permanente 
do sistema do capital, em seu microcosmo e nas interações das 
unidades particulares de produção entre si, afetando intensamente 
tudo, desde os intercâmbios locais mais imediatos até os de nível 
mais mediato e abrangente (MÉSZÁROS, 2002, p. 109). 

 

E, desse modo, podemos inferir que o Estado exerce papel fundamental no 

processo de reprodução do sistema do capital. 

Apesar de serem propostas pelo Estado, dado seu papel, entendemos 

também e para além disso, que as políticas sociais são resultado dos conflitos 

travados entre as classes sociais, como afirmam Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2000, p.8): 

 
É estratégica a importância das políticas públicas de caráter social – 
saúde, educação, cultura, previdência, seguridade, informação, 
habitação, defesa do consumidor – para o Estado Capitalista. Por um 
lado revelam as características próprias da intervenção de um 
Estado submetido aos interesses gerais do capital na organização e 
na administração da res pública e contribuem para assegurar e 
ampliar os mecanismos de cooptação e controle social. Por outro, 
como o Estado não se define por estar à disposição de uma ou outra 
classe para seu uso alternativo, não pode se desobrigar dos 
comprometimentos com as distintas forças sociais em confronto. As 
políticas públicas, particularmente as de caráter social, são 
mediatizadas pelas lutas, pressões e conflitos entre elas. Assim, não 
são estáticas ou fruto de iniciativas abstratas, mas estrategicamente 
empregadas no decurso dos conflitos sociais expressando, em 
grande medida, a capacidade administrativa e gerencial para 
implementar decisões de governo. 

 

Mais ainda do que serem resultado da luta de classe, as políticas sociais 

contribuem para a reprodução das classes sociais no sistema do capital, como 

afirmou Faleiros (1986, p. 41). Desse modo, constituem-se como “[...] formas de 

manutenção da força de trabalho econômica e politicamente articuladas para não 

afetar o processo de exploração capitalista e dentro do processo de hegemonia e 

contra hegemonia da luta de classes” (FALEIROS, 1986, p.80). A implantação de tal 
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política não resulta de mera bondade do Estado, mas sim da “[...] confrontação de 

interesses opostos na luta entre as exigências dos capitalistas, por aumentar a 

riqueza, e as necessidades dos trabalhadores, por garantir seus salários e seus 

meios de vida” (FALEIROS, 1986, p.58). 

Desse modo, consideramos que a proposta da “educação integral e em 

tempo integral”, como política educacional implantada pelo Programa Mais 

Educação, deve ser compreendida nesse espaço de contradições, de lutas entre as 

classes antagônicas que constituem a sociedade capitalista, pois a educação e a 

forma como ela é ofertada também constituem esse espaço de luta e contradições. 

As políticas sociais também constituem “[...] formas de manutenção da 

força de trabalho econômica e politicamente articuladas para não afetar o processo 

de exploração capitalista e dentro do processo de hegemonia e contra hegemonia 

da luta de classes” (FALEIROS, 1986, p.80). A implantação de tal política não 

resulta de mera bondade do Estado, mas sim da “[...] confrontação de interesses 

opostos na luta entre as exigências dos capitalistas, por aumentar a riqueza, e as 

necessidades dos trabalhadores, por garantir seus salários e seus meios de vida” 

(FALEIROS, 1986, p.58). 

Ao mesmo tempo em que atende a algumas necessidades reclamadas 

pelos trabalhadores, o Estado, indispensável para o funcionamento permanente do 

sistema do capital, garante o status quo na relação de dominação lançando mão das 

políticas sociais. Nesse sentido, Vieira (1992) afirma que:  

 
[...] o Estado acaba assumindo alguns destes reclamos, ao longo de 
sua existência histórica. Os direitos sociais significam antes de mais 
nada a consagração de todas as reivindicações dos trabalhadores. 
Não significam a consagração de todas as reivindicações populares, 
e sim a consagração daquilo que é aceitável para o grupo dirigente 
do momento. Adotar bandeiras pertencentes à classe operária, 
mesmo quando isto configure melhoria nas condições humanas, 
patenteia também a necessidade de manter a dominação política. 
(VIEIRA, 1992, p.23). 

 

Nessa mesma direção, afirma Faleiros que, apesar de aparecerem como 

compensações isoladas, as políticas sociais  

 
[...] constituem um sistema político de mediações que visam a 
articulação de diferentes formas de reprodução das relações sociais 
de exploração e dominação da força de trabalho entre si, com o 
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processo de acumulação e com as forças políticas em presença. 
(FALEIROS, 1986, p. 45). 

 

Nesse contexto, entendemos que não é possível discutir uma política 

social sem considerar a sua proposição pelo Estado capitalista, dado que “[...] a 

política nada mais é do que uma parte da síntese possível das tensões e disputas 

econômicas, sociais e políticas, e, portanto, das contradições que geram” (XAVIER; 

DEITOS, 2006, p.69). Desse modo, entendemos que as políticas sociais são 

implantadas pelo Estado não com vistas à uma mudança efetiva nas condições 

sociais de todos, mas sim considerando aquilo que é possível de ser feito com vistas 

a manter a estrutura social vigente, dado que essas políticas estão, em última 

instância, a serviço dos interesses gerais do capital. 

Mesmo que cercadas pelo limite do capitalismo e contribuindo para a sua 

reprodução, é necessário dizer que as lutas e as reinvindicações são necessárias 

para a “melhoria” dos direitos da classe trabalhadora. 

Para manter sua hegemonia, o capital necessita se ajustar e se rearticular 

em determinados momentos históricos. O Estado é indispensável para a reprodução 

e a manutenção das relações capitalistas, como afirma Mészáros (2003, p. 29), “[...] 

o sistema do capital não sobreviveria uma única semana sem o forte apoio que 

recebe do Estado”. Desse modo, os ajustes e rearticulações do capital, por vezes, 

implicam na necessidade de reformar o Estado, como aponta Zanardini (2008, p. 

89): 

 

Levando-se em conta a necessidade e a essencialidade do Estado, 
particularmente do burguês, para o sistema do capital, reformá-lo, 
sempre que as condições objetivas o exijam, significa rever entraves 
e fatores de ineficiência para a reprodução desse modelo social. 

 

Para Deitos, Figueiredo e Zanardini (2012, p. 70), “[...] reformar o Estado, 

assim como as práticas e as instituições relacionadas a ele vinculadas reproduzem 

os mecanismos sociopolíticos como condição para a reprodução do capital”. A 

escola é uma das mais importantes dessas instituições e, sendo assim, também 

deve passar por um processo de reforma. 

Assim, entendemos que do mesmo modo que o capital necessita se 

ajustar e se rearticular em determinados momentos para manter sua hegemonia, 
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também a escola precisa passar por ajustes para atender às novas demandas 

impostas pelo capital.  

Para realizar esses ajustes e, como afirma Zanardini (2008, p. 121), “[...] 

resguardar o papel político e ideológico da educação”, é que se deu a reforma da 

Educação Básica no Brasil, a partir da década de 1990. Sobre esse movimento de 

reforma, Neves (2004) afirma que  

 

[...] os anos de 1990 do século XX e os anos iniciais deste século no 
Brasil vêm sendo palco de um conjunto de reformas na educação 
escolar que buscam adaptar a escola aos objetivos econômicos e 
político-ideológicos do projeto da burguesia mundial para a periferia 
do capitalismo nesta nova etapa do capitalismo monopolista. 
(NEVES, 2004, p.1).  

 

Essa reforma da Educação Básica é parte do processo de reforma do 

Estado brasileiro da década de 1990, assunto que trataremos no capítulo II deste 

trabalho. Assim, a partir da reforma do Estado brasileiro, apresenta-se um conjunto 

de reformas, planos e programas para a educação no Brasil, sendo que nesse 

conjunto encontramos nosso objeto de estudo, o Programa Mais Educação. 

Considerando tal contexto de reformas para adequar a educação às 

novas propostas políticas do Estado, torna-se necessário discutir essa educação e a 

sociedade, uma vez que o berço da reforma educacional está situado no movimento 

das contradições entre capital e trabalho e das disputas antagônicas entre as 

classes que são impactadas por tais reformas. Por isso entendemos que é no 

contexto da reforma do Estado, proposta para fazer os ajustes estruturais do capital, 

que devemos buscar a compreensão dos objetivos da reforma da Educação, mais 

especificamente nesse estudo, a proposição da “educação integral e em tempo 

integral”, implantada e implementada pelo Programa Mais Educação. 

 

 

1.3 Considerações sobre a Análise das Fontes Documentais 

 

Como metodologia para o desenvolvimento de nossa investigação 

utilizamos, além dos dados sobre a adesão ao Programa Mais Educação, por parte 

das Escolas Estaduais da zona urbana do Município de Cascavel, obtidos junto ao 



23 
 

Núcleo Regional de Educação de Cascavel a à Secretaria Estadual de Educação, a 

pesquisa bibliográfica e documental.  

Os documentos analisados nessa dissertação são aqueles que orientam a 

implantação e a implementação do Programa Mais Educação, oriundos tanto do 

Governo Federal quanto do Governo Estadual. Desse modo, tratamos aqui dos 

seguintes documentos: 

 

 A Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007, que 

institui o Programa Mais Educação, que visa fomentar a educação 

integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a 

atividades socioeducativas no contra turno escolar. 

 A Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 

Educação – PNE e dá outras providências. 

 O caderno Programa Mais Educação: Gestão Intersetorial no Território, 

do Ministério da Educação, que trata dos marcos legais do Programa 

Mais Educação, das temáticas Educação Integral e Gestão 

Intersetorial, da estrutura organizacional e operacional do Programa 

Mais Educação, dos projetos e programas ministeriais que o compõem 

e de sugestões para procedimentos de gestão nos territórios. 

 O caderno Programa Mais Educação: Educação Integral, do Ministério 

da Educação, que apresenta o texto referência sobre Educação 

Integral para o debate nacional. O texto foi produzido pelo Grupo de 

Trabalho composto por gestores e educadores municipais, estaduais, e 

federais, representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação – UNDIME, do Conselho Nacional dos Secretários de 

Educação – CONSED, da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação – CNTE, da Associação Nacional pela Formação de 

Profissionais da Educação – ANFOPE, de universidades e de 

Organizações não Governamentais comprometidas com a educação. O 

Grupo de Trabalho foi convocado pelo Ministério da Educação, sob 

coordenação da SECAD. 

 O caderno Programa Mais Educação: Rede de Saberes Mais 

Educação, do Ministério da Educação, que sugere caminhos para a 
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elaboração de propostas pedagógicas de Educação Integral por meio 

do diálogo entre saberes escolares e comunitários. Esses caminhos 

são representados na forma das chamadas Mandalas de Saberes5 

para incorporar as diversas realidades territoriais brasileiras. 

 O Manual Operacional de Educação Integral, do Ministério da 

Educação. 

 A Orientação nº 022/2015 – DEB/SEED, do Departamento de 

Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação – SEED, 

Superintendência de Estado da Educação – SUED, que trata dos 

procedimentos para a organização e desenvolvimento dos programas 

que compõem a Educação Integral em Turno Complementar a serem 

ofertados nas instituições de ensino da Educação Básica da rede 

estadual do Paraná, mantidas pelo Governo do Estado do Paraná. 

 

Essa pesquisa documental busca a compreensão e as respostas para as 

questões propostas em nosso objetivo nessa pesquisa, de investigar a implantação 

das proposições do Programa Mais Educação como política social orientada pelos 

pressupostos do neoliberalismo por meio da análise dos documentos que orientam o 

Programa Mais Educação, tanto na esfera federal quanto na estadual, bem como 

investigar a implantação e implementação do Programa Mais Educação nas escolas 

da zona urbana do Município de Cascavel-PR 

A fim de explicitar o que procuramos compreender a partir destas fontes, 

consideramos importante trazer algumas reflexões sobre o trabalho com fontes 

documentais, uma vez que concordamos com a ideia de que “[...] tais materiais – 

oriundos do aparelho do Estado, de organizações multilaterais e de agências e 

intelectuais que gravitam em sua órbita – expressam não apenas diretrizes para a 

educação, mas articulam interesses, projetam políticas, produzem intervenções 

sociais” (EVANGELISTA, s/d). 

                                                           
5
 As Mandalas de Saberes constituem uma metodologia formulada pela Casa da Arte de Educar com o objetivo 

de contribuir para a ampliação do diálogo entre escolas e seus territórios, relacionando a cultura local aos 
desafios acadêmicos. Essa metodologia foi adotada pelo MEC como proposta pedagógica para a Educação 
Integral no Programa Mais Educação. (Disponível em <http://www.artedeeducar.org.br/wp-
content/uploads/METODOLOGIA-MANDALA-DE-SABERES-PARTE-1.pdf> e 
<http://www.observatoriodadiversidade.org.br/revista/edicao_001/Revista-ODC-001-14.pdf>. Acessado em 
julho de 2016) 
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Quando propomos investigar a implantação do Programa Mais Educação 

pesquisando os documentos que orientam essa implantação, acreditamos “ser 

importante considerar a ideia de que as relações sociais, as relações entre 

interesses antagônicos, entre perspectivas de classes divergentes – entre 

hegemonia e contra hegemonia – resultam de movimentos nos quais a resistência 

econômica e o combate ideológico andam de mãos dadas” (MCNALLY, 1999, p. 45, 

apud EVANGELISTA, s/d). 

Assim, nossa investigação feita sobre os documentos dos governos 

federal e estadual não deve e não pode desconsiderar os projetos históricos que tais 

documentos expressam. Como essa política é proposta pelo Estado burguês, o que 

encontramos expresso nos documentos não se trata apenas de mera divergência 

discursiva, mas sim de um processo de construção histórica, consequente das 

relações sociais concretas daquele momento histórico. 

Entendemos que aquilo que encontramos expresso nos documentos 

escritos não deve ser interpretado sem considerarmos o uso intencional da 

linguagem, dado que a língua é fator indissociável das experiências sociais. 

Determinados conceitos são portadores de ideologias. Como destaca Evangelista, 

as “palavras importam”, e segue exemplificando que 

 
[...] no relatório da Comission on Wealth Creation and Social 
Cohesion da União Européia presidida por Dahrendorf (1995) há um 
capítulo destinado ao tratamento do ‘vocabulário para mudança”. 
Iniciava dizendo: words matter. Esse relatório propôs que 
rompêssemos a prisão do vocabulário que ignora importantes 
elementos do ‘bem-estar’ e, para fazê-lo, sugeriu o uso de alguns 
termos especialmente importantes, como: riqueza (wealth), 
desenvolvimento sustentável, inclusão, flexibilidade, segurança e 
liberdade, comprometimento, beneficiários (stakeholders), cidadania, 
domínio público, redes de cooperação e voluntarismo. 
(EVANGELISTA, s/d). 

 

Desse excerto, percebemos que os documentos não apenas prescrevem 

orientações a serem seguidas na implantação de uma política social, mas também 

ajudam a produzir o discurso que justifica essa política. Porém, os sentidos que 

atribuímos no uso da linguagem não são sempre os mesmos, pois como afirma 

Evangelista, 

 

[...] oprimidos e opressores, dominantes e dominados podem utilizar 
palavras cujo significado dicionarizado, formal, seja comum. 
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Entretanto, as marcas de sua posição social e de suas possibilidades 
de apropriação de bens culturais são indeléveis tanto na atribuição 
de sentidos à linguagem quanto na sua supressão. [...] as condições 
objetivas na relação social entre situações de classe diferentes, na 
relação entre capital e trabalho, geram atribuições de sentidos 
diferentes à linguagem assim como possibilidades diferentes de 
elaboração de compreensões do mundo, sem se afirmar, de resto, 
que os sujeitos se encontrem presas de suas circunstâncias 
históricas. (EVANGELISTA, s/d). 

 

O que entendemos assim é que, ao pesquisar um Programa do Governo 

como política social proposta pelo Estado, a partir dos documentos que orientam 

esse Programa, devemos considerar, para além de tais orientações, que no discurso 

os argumentos são usados para justificar tal Programa, no sentido de buscar o 

consenso da sociedade para a sua implementação. O que se procura com tal 

consideração é compreender com maior clareza a proposição do programa, pois 

como aponta Evangelista, “[...] essa espécie de reflexão funciona como solo fértil 

para a deflagração das primeiras perguntas por parte do pesquisador: se os 

documentos trazem discursos que não são aleatórios, nem arbitrários, qual o seu 

sentido?” (EVANGELISTA, s/d). 

Além disso, destacamos o cuidado que o pesquisador deve ter ao 

investigar as fontes, dado que “[...] a perspectiva teórica do sujeito pode diferenciar-

se daquela da fonte que estuda, posto que ambas são datadas e posicionadas 

socialmente e sofrem objetivações específicas pelo que deve-se evitar confundir a 

sua existência com a do documento em exame” (EVANGELISTA, s/d).  

Para fazer a análise dos documentos que orientam a implantação do 

Programa Mais Educação, partimos da consideração metodológica de Marx e 

Engels, ao afirmarem que:  

 

[...] não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou 
representam, e tampouco dos homens pensados, imaginados e 
representados para, a partir daí, chegar aos homens de carne e osso 
[...]” (MARX; ENGELS, 1986, p. 37). 

 

O que se faz é: 

 

Diferentemente, trata-se de articular esses pensamentos, 
representações e ideologias com a prática social da vida real desses 
mesmos homens. O esforço empreendido é colocarmos em cena os 
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homens na condição de atores e autores de sua própria história 
(MARX, 1982). 

 

Entendemos que os documentos, enquanto fontes de pesquisa, também 

são formas de manifestação dos projetos sociais em disputa, originados no processo 

de luta de classes, e que são resultado de movimentos de resistência e combate 

ideológico, que coexistem e que são contraditórios. Entendemos ainda que os 

documentos, como estamos abordando, também são uma forma de resultado das 

contradições, dos confrontos e dos conflitos pelos quais passam os seres humanos, 

por serem protagonistas de sua própria história, e as demandas do tempo histórico 

em que vivem.  

Por considerar o tempo histórico, ao pesquisar o Programa Mais 

Educação, apropriamo-nos do pensamento de Evangelista (s/d), ao afirmar que “ao 

estudarmos as políticas educacionais contemporâneas [...] temos um aporte de 

conhecimento que oferecem bases para o início de estudos sobre a educação nos 

anos de 1990.” Sobre esse período, Neves (2004, p. 1), estendendo-o aos anos 

iniciais deste século, como já apontamos, afirma que as reformas na educação estão 

inseridas no contexto de uma nova etapa do desenvolvimento do capitalismo. 

Essa “nova etapa” é caracterizada pelo neoliberalismo e, sendo assim, 

ressaltamos nosso entendimento de que, ao analisar os documentos que orientam a 

implantação e a implementação do Programa Mais Educação, estamos 

considerando que esses documentos expressam políticas sociais alinhadas com o 

modelo neoliberal, e por ser assim, trazem sutilmente consigo aquelas forças que 

servem para garantir o desenvolvimento do capitalismo. Por mais que os 

documentos expressem a intenção do Estado em reduzir as condições de 

desigualdades sociais com a implantação de um programa, não devemos perder de 

vista o fato de que esse Estado representa “[...]os interesses do capital e agem, 

direta ou indiretamente, para a sua manutenção pelo reparo das rupturas do tecido 

social” (NOMA, KOEPSEL e CHILANTE, 2010, p. 68). 

Desse modo, compreendemos que os documentos expressam a 

tendência para a reprodução das condições que garantem a manutenção das 

relações básicas entre capital e trabalho, com o objetivo de garantir o 

desenvolvimento do capitalismo. 
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1.4 Organização do Trabalho 

 

Nosso estudo foi organizado em 3 capítulos. No primeiro capítulo está a 

introdução geral do trabalho. Dividimos a introdução em 4 sessões. Na primeira 

sessão apresentamos nosso objeto de pesquisa e os objetivos que pretendemos 

atingir, bem como a metodologia adotada para tanto. Na segunda sessão 

apresentamos algumas considerações sobre Política, Educação e Sociedade. Em 

seguida, na terceira sessão, apresentamos novamente algumas considerações, 

dessa vez sobre a Análise das Fontes Documentais. Na quarta sessão encontra-se 

a organização desse estudo. 

O segundo capítulo, intitulado “As reformas do Estado e da Educação 

implementadas no Brasil a partir da década de 1990: contexto de onde emana o 

Programa Mais Educação”, está dividido em três sessões.  

Na primeira sessão, discutimos os pressupostos do neoliberalismo, com o 

objetivo de melhorar a compreensão do contexto histórico que se desenvolveu 

desde a década de 1990 até o momento onde é lançado o Programa Mais 

Educação. Procuramos demonstrar que o discurso utilizado para justificar a 

necessidade de reforma por causa da crise do Estado serve para justificar a 

necessidade da reforma na educação, em razão de sua crise, e que essa reforma foi 

implementada com base nos pressupostos do neoliberalismo, a partir de uma 

suposta ineficiência e burocratização do Estado. Ao contrário de tal suposição, 

nossa análise nos conduz ao pensamento de que a reforma foi necessária por causa 

da crise estrutural do capital, que, buscando uma forma de perpetuar-se, muda sua 

forma de agir de modo a administrar as tensões sociais e as contradições entre 

capital e trabalho. 

Na segunda sessão, direcionamos a análise para a reforma da Educação 

Básica no contexto neoliberal, onde procuramos mostrar que essa reforma foi levada 

a efeito com o objetivo de resguardar o papel ideológico e político exigido da 

educação, e como a educação é proposta como instrumento fundamental para o 

fortalecimento da sociedade globalizada e para a diminuição da pobreza. 

Na terceira sessão apresentamos algumas considerações sobre o 

Programa Mais Educação em relação ao Plano Nacional de Educação de 2001 (Lei 

nº 10.172/2014), ao Plano Nacional de Educação de 2014 (Lei nº 13.005/2014) e ao 

Plano de Desenvolvimento da Educação de 2007 (BRASIL, 2007d). Tratamos 
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também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, de modo 

particular no que se refere a educação integral e em tempo integral. Procuramos 

demonstrar a atualidade e a relevância da pesquisa sobre o tema, uma vez que se 

trata de um objetivo que ainda precisa ser alcançado no contexto educacional. De 

forma destacada, procuramos também demonstrar que esses documentos 

apresentam as características de descentralização, participação e autonomia, sendo 

assim pautados nos ideais neoliberais discutidos nas sessões anteriores desse 

capítulo. 

No terceiro capítulo, ao qual demos o título de “O Programa Mais 

Educação: dos documentos que orientam sua implantação e implementação à sua 

prática nas Escolas da Rede Estadual na Zona Urbana do Município de Cascavel-

PR”, vamos tratar do Programa Mais Educação de forma mais específica. 

Dividimos esse capítulo em duas sessões, sendo que na primeira 

apresentamos uma análise dos documentos que orientam a implantação e a 

implementação do Programa. Tomamos como ponto de partida para essa análise a 

Portaria Interministerial n° 17/2007, que nos permite compreender os objetivos e a 

forma de implantação e implementação do Programa. Em seguida, analisamos a 

trilogia Mais Educação. Trata-se de uma série de três cadernos lançados pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, do MEC. 

Essa série é apresentada com o propósito de contribuir com a conceituação, 

operacionalização e implementação do Programa Mais Educação. Os cadernos, 

intitulados Gestão Intersetorial no Território (BRASIL, 2009a), Educação Integral 

(BRASIL, 2009b) e Rede de Saberes Mais Educação (BRASIL, 2009c) nos fornecem 

elementos que ajudam a compreender o locus do Programa Mais Educação no 

contexto atual da Educação Brasileira. Depois, passamos para a análise do Manual 

Operacional de Educação Integral (BRASIL, 2014b), documento que apresenta o 

modo como ocorre a adesão e a operacionalização do Programa Mais Educação. 

Esse documento foi instituído pelo MEC, Secretaria de Educação Básica – SEB e 

pela Diretoria de Currículos e Educação Integral – DCEI, sendo sua primeira edição 

lançada em 2010 e a tendo sido atualizado nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Nossa análise foi feita sobre a edição de 2014. Para concluir essa sessão, 

consideramos importante trazer para nosso trabalho as orientações do Estado do 

Paraná com relação à Educação Integral, por causa do recorte geográfico que 

adotamos. Assim, trouxemos a análise da Orientação nº 022/2015 – DEB/SEED 
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(PARANÁ, 2015), que trata dos procedimentos para a organização e 

desenvolvimento dos programas que compõem a Educação Integral em Turno 

Complementar a serem ofertados nas instituições de ensino da Educação Básica da 

rede estadual do Paraná, mantidas pelo Governo do Estado do Paraná. Emitido no 

final de 2015, esse documento apresenta particularidades importantes para nosso 

trabalho. 

A segunda sessão trata da apresentação, análise e discussão dos dados 

sobre a implantação e a implementação do Programa Mais Educação nas Escolas 

da Rede Estadual da zona urbana no Município de Cascavel, entre os anos de 2011 

e 2016. Nessa seção, à luz dos objetivos da pesquisa, pretende-se fazer um estudo 

das informações obtidas no decorrer da coleta dos dados. 

Concluímos esse trabalho, sem a intenção de esgotar seu estudo, com as 

considerações finais, que buscam uma reflexão acerca de todo o estudo aqui 

apresentado. 
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2 AS REFORMAS DO ESTADO E DA EDUCAÇÃO BÁSICA IMPLEMENTADAS 

NO BRASIL A PARTIR DA DÉCADA DE 1990: CONTEXTO DE ONDE EMANA 

O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

 

Investigar a implantação do Programa Mais Educação como política social 

orientada pelos pressupostos do neoliberalismo, que é parte dos objetivos dessa 

pesquisa, impõe-nos a necessidade de compreensão dos encaminhamentos 

políticos e econômicos que se iniciaram com o processo de Reforma do Estado 

Brasileiro, na década de 1990, encaminhamentos estes que influenciaram e ainda 

influenciam o direcionamento das políticas educacionais. 

Nesta direção, este capítulo se faz presente com o objetivo de discutir os 

encaminhamentos políticos e econômicos que, desde a década de 1990 até os dias 

atuais, evidenciam a presença do neoliberalismo no Brasil. Essa discussão se faz 

necessária para a compreensão de algumas das intenções que existem na 

proposição da educação integral e em tempo integral, como política educacional, 

incentivada e implementada pelo Programa Mais Educação, que foi lançado no ano 

de 2007. 

 

 

2.1 Os pressupostos do neoliberalismo no Brasil 

 

Para uma melhor compreensão do contexto histórico que se desenvolve 

desde a década de 1990 até o momento onde é lançado o Programa Mais 

Educação, consideramos importante, ainda que de forma breve, a discussão sobre o 

neoliberalismo. Zanardini (2006, p. 30) descreve as circunstâncias desse novo modo 

de perpetuar o capital, ao afirmar que  

 

Com a crise do chamado Estado de Bem-Estar Social – provocada 
por razões políticas e econômicas – o padrão de Estado neoliberal, 
que se delineia a partir da década de 1970, e que no Brasil se 
consolida na década de 1990, é propalado como instrumento capaz 
de reconstituir e reafirmar os interesses do modo de produção 
capitalista. 
Esse padrão de Estado é produzido num contexto de 
internacionalização da economia ou de globalização, como também é 
chamado. (p. 30) 
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Nesse contexto, segundo Zanardini (2006, p. 31),  

 

[...] um dos argumentos sustentadores da globalização, e das 
reformas que desencadeou, trata da ineficiência do Estado tendo em 
vista justificar sua reforma rumo à eficiência. A reforma da Educação 
Básica nacional, a partir da década de 1990, foi instrumentalizada 
para garantir a efetivação de inúmeros aspectos da reforma do 
Estado. 

 

Por considerarmos o Programa Mais Educação como uma parcela da 

continuidade dessas reformas da Educação Básica, entendemos que compreender 

os pressupostos do neoliberalismo, ainda que minimamente, é de fundamental 

importância para a pesquisa que propomos realizar. 

Para tanto, é preciso retomar Netto e Braz (2006), ao partirem da 

compreensão de que no período compreendido entre o fim da Segunda Guerra 

Mundial e a passagem dos anos 1960 aos 1970 “[...] o capitalismo monopolista viveu 

uma fase única em sua história, fase que alguns economistas designam como os 

‘anos dourados’, ou ainda, as ‘três décadas gloriosas’” (NETTO; BRAZ, 2006, 

p.195). Por consequência do crescimento econômico e das taxas compensatórias de 

juros, o capitalismo monopolista apresentou bons resultados nesse período. 

A respeito dos “trinta gloriosos”, Netto e Braz (2006) argumentam que, 

com base nas teorias do taylorismo, do fordismo e do keynesianismo, o capitalismo 

monopolista buscava consolidar o “capitalismo democrático”, que se propunha a 

uma associação do dinamismo econômico com a garantia dos direitos sociais. Cabe 

destacar que, como em outros momentos históricos, tal associação não se deu por 

puro interesse do capital, mas também como consequência dos movimentos sociais 

emergentes naquele momento. 

Os “trinta gloriosos”, no entanto, não perduraram por muito tempo. 

Segundo Netto e Braz (2006), 

 

A ilusão dos ‘anos dourados’ é enterrada em 1974-1975: num 
processo inédito no pós-guerra, registra-se então uma recessão 
generalizada, que envolve simultaneamente todas as grandes 
potências imperialistas e a que se seguiu outra, em 1980-1982 na 
qual se constatou que “as taxas de lucro voltam a descer ainda mais” 
e o “recuo do crescimento é ainda mais nítido que em 1974-1975” 
(HUSSON, 1999, p.32). A onda longa expansiva é substituída por 
uma onda longa recessiva: a partir daí e até os dias atuais 
inverte-se o diagrama da dinâmica capitalista: agora, as crises 
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voltam a ser dominantes, tornando-se episódicas as retomadas. 
(NETTO; BRAZ, 2006, p.214 – Grifos dos autores) 

 

Nesse momento, a combinação das baixas taxas de lucro com o 

desencadeamento dos processos inflacionários gerou uma crise na economia de 

mercado que atingiu todas as potências mundiais. 

Zanardini (2006, p. 34) descreve a derrota do Keynesianismo como 

“marco da crise estrutural que determinou o fim dos “trinta gloriosos” anos do 

capitalismo fordista ou de Estado de Bem-estar social. Os mecanismos de ajuste 

keynesianos não lograram o êxito do decênio anterior e seus pressupostos foram 

atacados pelos neoliberais favoráveis à regulação da economia pelo mercado”, e 

afirma ainda que, “com a correspondente afirmação do neoliberalismo, a educação 

foi enfaticamente definida como serviço” (ZANARDINI, 2006, p. 34). Tal definição 

tem impacto nas proposições políticas e ideológicas para a educação e, estando o 

Programa Mais Educação no bojo dessas proposições, ele também está proposto a 

serviço dos ideais neoliberais. 

De acordo com esses acontecimentos, com o objetivo de superação da 

crise dos anos de 1970, é que o neoliberalismo se expande6 pelos países de 

capitalismo central, trazendo consigo a tese de manutenção do Estado forte no 

controle do capital, mas minimamente envolvido nos gastos sociais e nas 

intervenções econômicas. A meta dos governos passa a ser a da estabilidade 

                                                           
6
 Sobre a expansão do neoliberalismo, Fiori (1997, p. 205) afirma que “a ascensão do neoliberalismo obedeceu 

a umas quatro ou cinco etapas fundamentais”, sendo a primeira caracterizada como “o período em que 
germinaram as ideias expostas no final da Segunda Guerra, pelo economista austríaco Frederich Hayek, na sua 
obra Caminho da servidão” (ibidem, p. 206). A segunda etapa “se dá a partir dos anos 60 e é quando aquelas 
ideias de Hayek, e agora também de Milton Friedman e de tantos outros, começam a ganhar espaço 
acadêmico, sobretudo nas universidades norte-americanas. (...) É aí também que se formou a geração dos 
economistas que vieram a assumir posições de destaque no comando das políticas econômicas implementadas 
nos países da periferia capitalista e dos gestores da safra de planos de estabilização implementados na América 
Latina na década de 90” (idem). A terceira etapa “parece ter sido o momento decisivo da passagem do campo 
da teoria para o campo da política(...), com a chegada ao governo das forças liberal-conservadoras, na forma de 
um quase “efeito dominó”, a partir da vitória eleitoral da sra. Tatcher, em 1979, na Inglaterra, do Dr. Reagan 
em 1980 nos Estados Unidos, e do sr. Helmut Kohl, em 1982, na Alemanha” (idem). Nesse momento, as teorias 
foram retraduzidas para o plano prático e se transformaram nas políticas públicas experimentadas na 
Inglaterra, organizadas em torno do tripé básico da desregulação, da privatização e da abertura comercial. “(...) 
Essas mesmas ideias foram consagradas por várias organizações multilaterais que se transformaram, na 
prática, no núcleo duro de formulação do pensamento e das políticas neoliberais voltadas para ajustamento 
econômico da periferia capitalista e também, é óbvio, da América Latina. Políticas que passaram a fazer parte 
indissociável das recomendações e das condicionantes do FMI, do BIRD, etc” (ibidem, p. 207). A quarta etapa 
de dá “a partir da derrota ou implosão do mundo comunista. É o momento em que as ideias neoliberais 
atingem os últimos redutos de resistência, mas é também o momento em que elas se transformaram numa 
espécie de utopia quase religiosa” (idem). 
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monetária, sendo que para isso seria necessário o controle dos orçamentos, o que 

resultou na contenção de gastos com o bem-estar e a valorização do desemprego 

para a criação de reserva de trabalho. Além disso, também era fundamental a 

implantação de reformas fiscais que servissem de incentivo aos agentes 

econômicos, o que implicava na redução de impostos sobre as rendas, 

principalmente os rendimentos mais altos. 

Ao abordar essa questão do papel do Estado, Carcanholo (2000), 

discorrendo sobre as diferenças entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo, 

afirma que 

 

[...] o neoliberalismo prega o Estado mínimo como uma forma de 
propiciar o livre funcionamento de mercado, que levaria à ordem 
natural harmônica. Paradoxalmente, e é aqui que se encontra a 
diferença, seria necessário um Estado forte para garantir o Estado 
mínimo. As funções do primeiro seriam, basicamente, duas: 
implementar todas as reformas estruturais necessárias para 
desmantelar o Welfare State, garantindo o funcionamento do livre 
mercado; e controlar, até autoritariamente, se preciso for, os conflitos 
daí resultantes. (CARCANHOLO, 2000, p. 118 – Grifos do autor) 

 

Sobre a presença dos princípios do neoliberalismo nas políticas em nível 

mundial, Anderson (1995, p. 11) afirma que “[...] os neoliberais podem gabar-se de 

estar à frente de uma transformação socioeconômica gigantesca, que vai perdurar 

por décadas”. 

Quando usamos a expressão “em nível mundial”, faz-se necessário 

acrescentar à essa discussão o caráter de globalização que acompanha as 

características do neoliberalismo. Sobre o processo de globalização contemporânea, 

Zanardini (2006), aponta que tal processo “[...] seria então um ‘mecanismo’ 

elaborado para assegurar uma determinada inserção dos países na ordem do capital 

internacional, contribuindo para assegurar a hegemonia dos países centrais, 

fortalecer ainda mais suas economias e manter o domínio do capital” (p. 34). 

De acordo com Petras (1998, p. 18), as políticas neoliberais 

 

[...] podem ser resumidas em cinco metas essenciais: estabilização 
(de preços e das contas nacionais); privatização (dos meios de 
produção e das empresas estatais); liberalização (do comércio e dos 
fluxos de capital); desregulamentação (da atividade privada) e 
austeridade fiscal (restrições aos gastos públicos).  
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Sobre o processo de implementação dessas políticas neoliberais na 

América Latina, Carcanholo (2000, p. 124) afirma que seu início se deu com os 

ensaios do Chile e do México. No caso do Chile, as reformas se iniciaram em 1974, 

sendo que essa “[...] primeira experiência neoliberal redundou em um rotundo 

fracasso” (CARCANHOLO, 2000, p. 125). Por sua vez, no México as reformas 

começaram a ser implementadas após a crise da dívida externa de 1982, e também 

terminou em fracasso, em 1994, como descreve Carcanholo (2000, p. 126). 

Sem tratar desses experimentos fracassados do Chile e do México, na 

América Latina, a disseminação do neoliberalismo aconteceu naquilo que Anderson 

chama de “[...] a terceira grande cena de experimentações neoliberais” (1995, p. 19). 

Para o autor, o neoliberalismo foi implantado na América Latina já como doutrina 

sistematizada, tendo objetivos definidos no que diz respeito aos direcionamentos da 

economia e do mercado. 

A implantação do neoliberalismo na América Latina pode ser analisada a 

partir do “Consenso de Washington”, que Carcanholo (2000, p. 120) descreve como 

uma reunião entre membros dos organismos internacionais de financiamento, 

funcionários do governo americano e economistas dos países latino-americanos, 

como forma de fornecer subsídio para os policy makers7 desses países. 

De acordo com Fiori (2001, p. 84), a expressão “Consenso de 

Washington” foi utilizada pelo economista americano John Williamson. Essa se 

tornou pública em 1990, referindo-se a “[...] um conjunto de ideias e políticas 

econômicas defendidas unanimemente pelas principais burocracias econômicas 

norte-americanas e pelos organismos multilaterais sediados na cidade de 

Washington”. Fiori ainda afirma que o Consenso de Washington “[...] traduzia as 

ideias neoliberais, já hegemônicas nos países centrais, na forma de um ‘pacote 

terapêutico’ da periferia capitalista” (2001, p.84). 

Esse conjunto de ideias marcou profundamente a economia e a política 

do Brasil e as dos outros países da América Latina, propondo uma série de 

programas para o enfrentamento da crise da dívida e para a retomada do 

crescimento desses países. Segundo Melo (2004, p. 111), esses programas “[...] 

aliam a direção de liberalização de políticas econômicas e financeiras às políticas de 

reforma estrutural”. 

                                                           
7
 Expressão em inglês que faz referência aos responsáveis pelas diretrizes políticas, ou simplesmente 

formuladores de políticas. 
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Sobre esse conjunto de reformas propostas pelo “Consenso de 

Washington”, Melo (idem) afirma ainda que “[...] estes movimentos tanto são 

considerados, do ponto de vista das agências internacionais, como de ajuda direta 

aos países em desenvolvimento, quanto podem ser interpretados como de 

ampliação de poder e influência na condução de políticas econômicas nacionais”. 

Neste contexto, é possível afirmar que a implantação do neoliberalismo 

nos países da América Latina se deu como forma de enquadramento ou adequação 

a uma nova ordem mundial, que colocou países diante de uma divisão internacional 

do trabalho, tornando-os dependentes do capitalismo central e de suas orientações 

neoliberais. No “Consenso de Washington”, essas orientações para a reformulação 

do Estado foram racionalizadas em dez regras básicas8. 

De acordo com Melo (2004), as recomendações feitas pelo “Consenso de 

Washington” encontravam justificativa na necessidade de eficiência e no aumento da 

capacidade competitiva internacional, com uma proposta de desestabilização do 

Estado, realizada “[...] como uma decisão interna e de convencimento das 

burocracias do melhor caminho: o das reformas” (p. 113). 

Segundo Carcanholo (2000, p. 127), “[...] a implementação das políticas 

neoliberais no Brasil só se deu plenamente a partir de 1990, com o Governo Collor”. 

O plano de governo de Collor, chamado Plano Brasil Novo, já apresentava 

estratégias de liberação econômica e de ajuste fiscal, que chegaram a ser 

implantadas em seu governo, pelos planos de ajuste econômico que ficaram 

conhecidos como Plano Collor I e Plano Collor II. 

Após o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de 

Mello, o processo de reforma continuou no governo Itamar Franco (1992-1995), que 

                                                           
8
 De acordo com Negrão (1998, p. 41-43) as dez regras básicas do Consenso de Washington são: 

1. Disciplina fiscal, através da qual o Estado deve limitar seus gastos à arrecadação, eliminando o déficit 
público; 

2. Focalização dos gastos públicos em educação, saúde e infraestrutura. 
3. Reforma tributária que amplie a base sobre a qual incide a carga tributária, com maior peso nos 

impostos indiretos e menor progressividade nos impostos diretos. 
4. Liberalização financeira, com o fim de restrições que impeçam instituições financeiras internacionais 

de atuar em igualdade com as nacionais e o afastamento do Estado do setor. 
5. Taxa de câmbio competitiva. 
6. Liberalização do comércio exterior, com redução de alíquotas de importação e estímulos à exportação, 

visando a impulsionar a globalização da economia. 
7. Eliminação de restrições ao capital externo, permitindo investimento direto estrangeiro. 
8. Privatização, com a venda de empresas estatais. 
9. Desregulação, com redução da legislação de controle do processo econômico e das relações 

trabalhistas. 
10. Propriedade intelectual. 
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tinha Fernando Henrique Cardoso como Ministro da Fazenda. Nesse período foi 

instituída a Unidade Real de Valor – URV, que segundo Oliveira (1995) tratava-se de 

uma “[...] forma pedagógica de incutir a desesperança nas formas econômicas, 

sociais e políticas que estavam sendo construídas, que lutavam contra o projeto 

neoliberal, para uma nova investida neoliberal” (OLIVEIRA, 1995, p. 26). 

Para Carcanholo (2000, p. 128), “apesar da adequação com o programa 

neoliberal proclamado pelo Consenso de Washington, a fase inicial de estabilização 

macroeconômica só foi atingida, com êxito, com a introdução do Plano Real em 

1994”. 

O referido processo de implementação do neoliberalismo consolidou-se 

no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). Foi aí que os pressupostos do 

neoliberalismo foram efetivamente implantados no Brasil, redirecionando assim, de 

forma definitiva, a atuação do Estado frente às questões econômicas e sociais. No 

ano de 1994, o Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado – que 

tinha à frente o Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, elaborou o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, Plano esse que, consoante com o “Consenso de 

Washington”, propunha a reforma do Estado brasileiro. O Plano foi aprovado em 

1995 pelo governo FHC. 

Compreendemos que a implementação do neoliberalismo está presente 

no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, quando esse afirma que o 

Estado “[...] deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e 

social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de 

promotor e regulador desse desenvolvimento” (BRASIL, 1995, p. 12). 

Logo na apresentação do Plano Diretor da reforma do aparelho do 

Estado, este é justificado como possibilidade de “[...] correção das desigualdades 

sociais e regionais” (BRASIL, 1995, p. 6), a partir da reforma da administração 

pública brasileira, assunto que integra as discussões do projeto neoliberal, na 

tentativa de estabelecer o papel que o Estado deveria desempenhar na vida dos 

cidadãos e, ainda, o grau de intervenção na economia. 

Nesse documento, encontramos os argumentos que justificam a reforma 

para o convencimento interno, como citamos anteriormente nas palavras de Melo 

(2004). Entre tais justificativas, destacamos, parte da apresentação do documento, 

feita pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso, afirmando que 
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A crise brasileira da última década foi também uma crise do Estado. 
Em razão do modelo de desenvolvimento que governos anteriores 
adotaram, o Estado desviou-se de suas funções básicas para ampliar 
sua presença no setor produtivo, o que acarretou, além da gradual 
deterioração dos serviços públicos, a que recorre, em particular, a 
parcela menos favorecida da população, o agravamento da crise 
fiscal e, por consequência, da inflação. Nesse sentido, a reforma do 
Estado passou a ser instrumento indispensável para consolidar a 
estabilização e assegurar o crescimento sustentado da economia. 
Somente assim será possível promover a correção das 
desigualdades sociais e regionais. 
[...] O grande desafio histórico que o País se dispõe a enfrentar é o 
de articular um novo modelo de desenvolvimento que possa trazer 
para o conjunto da sociedade brasileira a perspectiva de um futuro 
melhor. Um dos aspectos centrais desse esforço é o fortalecimento 
do Estado para que sejam eficazes sua ação reguladora, no quadro 
de uma economia de mercado, bem como os serviços básicos que 
presta e as políticas de cunho social que precisa implementar. 
(BRASIL, 1995, p. 6)  

 

Essa possibilidade de correção das desigualdades sociais e regionais a 

partir da reforma da administração pública é tema recorrente nas discussões do 

projeto neoliberal, constituindo uma tentativa de estabelecer o papel que o Estado 

deveria desempenhar na vida dos cidadãos e também o nível de intervenção na 

economia. 

A crise a ser superada é descrita pelo documento como 

 

[...] (1) uma crise fiscal, caracterizada pela crescente perda do crédito 
por parte do Estado e pela poupança pública que se torna negativa; 
(2) o esgotamento da estratégia estatizante de intervenção do 
Estado, a qual se reveste de várias formas: o Estado do bem-estar 
social nos países desenvolvidos, a estratégia de substituição de 
importações no terceiro mundo, e o estatismo nos países 
comunistas; e (3) a superação da forma de administrar o Estado, isto 
é, a superação da administração pública burocrática. (BRASIL, 1995, 
p.11) 

 

Outra vez observamos que as proposições feitas no Plano Diretor para a 

reforma do Estado brasileiro estavam de acordo com as recomendações do 

“Consenso de Washington”, destacando agora o discurso adotado na escrita desse 

Plano, ao afirmar que o modelo de estado vigente – o Estado Burocrático, 

caracterizado pela intervenção na economia e pelos gastos sociais – era o 

responsável pela crise da década de 1970. Segue daí a apresentação da 

necessidade de reestruturação desse Estado Burocrático, tendo como diretrizes 
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[...] (1) o ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas econômicas 
orientadas para o mercado, que, acompanhadas de uma política 
industrial e tecnológica, garantam a concorrência interna e criem as 
condições para o enfrentamento da competição internacional; (3) a 
reforma da previdência social; (4) a inovação dos instrumentos de 
política social, proporcionando maior abrangência e promovendo 
melhor qualidade para os serviços sociais; e (5) a reforma do 
aparelho do Estado, com vistas a aumentar sua ‘governança’, ou 
seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas 
públicas. (BRASIL, 1995, p. 11) 

 

Também em consonância com o “Consenso de Washington”, a partir 

dessas diretrizes, o Plano Diretor propunha a superação do modelo administrativo 

burocrático, voltando suas ações para o modelo gerencial, definido como modelo 

eficiente de administração pública, capaz de garantir a eficiência e a qualidade na 

prestação de serviços, baseadas na redução de custos e melhoria na qualidade do 

atendimento aos cidadãos. Tal modelo é apresentado como resposta 

 

[...] de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do 
Estado, e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização 
da economia mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os 
problemas associados à adoção do modelo anterior. A eficiência da 
administração pública – a necessidade de reduzir custos e aumentar 
a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário – torna-
se então essencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser 
orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade 
na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma 
cultura gerencial nas organizações. (BRASIL, 1995, p. 15) 

 

A passagem da administração burocrática para a administração gerencial 

fica compreendida quando, segundo o Plano Diretor, o modelo administrativo 

brasileiro precisava dar um salto adiante  

 

[...] no sentido de uma administração pública que chamaria de 
‘gerencial’, baseada em conceitos atuais de administração e 
eficiência, voltada para o controle dos resultados e descentralizada 
para poder chegar ao cidadão, que, numa sociedade democrática, é 
quem dá legitimidade às instituições e que, portanto, se torna ‘cliente 
privilegiado’ dos serviços prestados pelo Estado. (BRASIL, 1995, p. 
7) 

 

Considerando o pensamento de McNally (1999, p. 43) de que discursos 

não são “aleatórios e arbitrários”, encontramos no texto do Plano Diretor palavras 

que indicam o caráter de manutenção e disseminação do modo capitalista, dentre as 
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quais destacamos “produtividade”, “competitividade”, “qualidade”, “equidade”, 

“democratização”, “modernização”, “eficiência”, “cliente” e “governança”. 

Sobre a governança, o documento afirma que 

 

O governo brasileiro não carece de ‘governabilidade’, ou seja, de 
poder para governar, dada sua legitimidade democrática e o apoio 
com que conta na sociedade civil. Enfrenta, entretanto, um problema 
de governança, na medida em que sua capacidade de implementar 
as políticas públicas é limitada pela rigidez e ineficiência da máquina 
administrativa. (BRASIL, 1995, p.  13-14) 

 

 No sentido em que é empregado, o termo “governança” traz consigo a 

ideia de que deve haver uma reformulação na organização do Estado, o que pode 

ser inferido do documento quando esse afirma que 

 

[...] o Estado reduz seu papel de executor ou prestador direto de 
serviços, mantendo-se, entretanto, no papel de regulador e provedor 
ou promotor destes, principalmente dos serviços sociais como 
educação e saúde, que são essenciais para o desenvolvimento, na 
medida em que envolvem investimentos em capital humano; para a 
democracia, na medida em que promovem cidadãos; e para uma 
distribuição de renda mais justa, que o mercado é incapaz de 
garantir, dada a oferta muito superior à demanda de mão-de-obra 
não-especializada. Como promotor desses serviços o Estado 
continuaria a subsidiá-los, buscando, ao mesmo tempo, o controle 
social direto e a participação da sociedade. (BRASIL, 1995, p. 13) 

 

 

Para tanto, encontramos no Plano Diretor a explicação de que “[...] 

reformar o Estado significa transferir para o setor privado as atividades que podem 

ser controladas pelo mercado” (BRASIL, 1995, p.12). 

Nessa direção, o documento aponta as estratégias de privatização dos 

serviços estatais (transferências para o setor privado) e de “publicização”, termo 

usado para caracterizar a descentralização9 de serviços que deveriam ser 

subsidiados pelo Estado, para o setor público não estatal, como ONGs e espaços 

filantrópicos, afirmando que 

                                                           
9
 Para LIMA e VIRIATO, (2000, p. 1), as políticas educacionais de descentralização, participação e autonomia 

“concebem a descentralização como desconcentradora das obrigações sociais do Estado. Em nome da 
democratização do ensino, da participação e da autonomia da comunidade no processo de tomada de 
decisões, tais políticas propiciam condições para que nos anos 90, seguindo as orientações dos organismos 
internacionais de financiamento, configurarem o processo de desobrigação do Estado perante a Educação 
pública”. 
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O programa de privatizações reflete a conscientização da gravidade 
da crise fiscal e da correlata limitação da capacidade do Estado de 
promover poupança forçada através das empresas estatais. Através 
desse programa, transfere-se para o setor privado a tarefa da 
produção que, em princípio, este realiza de forma mais eficiente. 
Finalmente, através de um programa de publicização, transfere-se 
para o setor público não-estatal a produção dos serviços 
competitivos ou não-exclusivos de Estado, estabelecendo-se um 
sistema de parceria entre Estado e sociedade para seu 
financiamento e controle. (BRASIL, 1995, p. 13) 

 

O que observamos durante o desenvolvimento de nossa pesquisa, pelo 

referencial teórico estudado, é que todo esse processo de reforma para a 

implantação do neoliberalismo, da troca da administração burocrática pela 

administração gerencial, de divisão de responsabilidades com as pessoas e com a 

sociedade por meio das “parcerias” no processo de publicização, orientou não 

somente o Estado, mas também as instituições articuladas a ele, e, assim, também a 

escola. A mesma justificativa de qualidade e eficiência, dada para a reforma do 

aparelho do Estado, aparece como elemento central das reformas educacionais que 

se iniciaram também na década de 1990. O mesmo discurso sobre necessidade de 

reforma por causa da crise do Estado serviu (ou serve) para justificar a necessidade 

da reforma na educação, em razão de sua crise.  

Tal reformulação, seja do Estado, seja da Educação, foi justificada pelo 

Plano Diretor da Reforma do Estado, alinhado com os pressupostos do 

neoliberalismo, a partir de uma suposta ineficiência e burocratização do Estado. 

Diferente de tal justificativa, reiteramos a análise de que essa reforma foi necessária 

por causa da crise estrutural do capital, que, buscando uma forma de perpetuar-se, 

muda sua forma de agir de modo a administrar as tensões sociais e as contradições 

entre capital e trabalho.  

 

 

2.2 A reforma da Educação Básica no contexto neoliberal 

 

Como já abordamos, e apoiados em Zanardini (2006, p. 79), a respeito da 

reforma do Estado brasileiro, compreendemos que 
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As características da globalização e do neoliberalismo estão 
evidentes no Plano Diretor, quando aponta a necessidade de superar 
a ineficiência da máquina administrativa e implementar a 
modernização da administração, a desburocratização, e enfatiza a 
necessidade de flexibilização, o controle de resultados e a 
valorização de aspectos subjetivos, necessária ao controle do 
processo produtivo; em suma, implementar a perspectiva de 
eficiência, e portanto de racionalidade, presente na lógica do 
mercado. 
A educação, parte constituinte do Estado capitalista, é também 
objeto da reforma, até mesmo porque, se o Estado está em crise, 
estão em crise seus componentes e as ações que por ele são 
implementadas. (p. 79) 

 

Assim sendo, trataremos, nessa subseção, da reforma da Educação 

Básica implementada no Brasil a partir da década de 1990. Reforma que é, de 

acordo com Zanardini (2006, p. 80), “[...] empreendida com vistas a resguardar o 

papel político e ideológico requerido da educação [...]”. 

Estamos considerando que essas reformas da Educação Básica no Brasil 

ocorreram no contexto da reforma do Estado brasileiro, seguindo as orientações 

neoliberais, sob a justificativa da ineficiência do Estado, tanto no campo econômico 

quanto no campo social. 

Desse modo, para Zanardini (2008), a “[...] crise educacional passa pelo 

filtro neoliberal e vai sendo construída como oriunda da ineficiência do Estado” (p. 

127). O autor afirma ainda que para superar essa crise da educação, a política 

educacional buscou transferir a escola da esfera política para a esfera do mercado, 

reforçando a competição entre as escolas por meio de premiações e investimentos 

baseados no mérito. O papel do Estado neoliberal se fortalece nas ações de 

regulação, avaliação e premiação das escolas que tenham descoberto como 

melhorar a qualidade da educação. Destaca ainda que “[...] o individualismo é 

exacerbado nas escolas, que são responsabilizadas por seu sucesso ou fracasso” 

(ZANARDINI, 2008, p. 128). 

A educação, no contexto neoliberal, passa a ser considerada como “[...] 

principal mecanismo para aliviar a pobreza, promover a dignidade humana e, com 

isso, alcançar a paz [...]” (ZANARDINI, 2008, p. 128). As concepções de educação e 

de conhecimento são expressas como “[...] imprescindíveis para o aumento da 

produtividade, a redução da pobreza e o exercício da cidadania, possibilitadores da 

inserção do país na ‘sociedade globalizada’” (ZANARDINI, 2008, p. 128). De acordo 

com a autora tais concepções retomam os postulados da Teoria do Capital Humano, 



43 
 

proposta por Schultz10 nos anos de 1950/1960, evidenciando que seria necessário 

investir em capital humano tendo em vista o acesso aos códigos da modernidade, 

como se apresenta na ótica de Mello (2002), quando argumenta que 

 

É a população como um todo, e não mais uma elite de iniciados, que 
precisa aprender os códigos instrumentais para a leitura de um 
mundo novo, em permanente mutação. O salto educacional do 
conjunto da sociedade irá, talvez, determinar as diferenças entre 
países, quanto à produtividade e competitividade. (MELLO, 2002, p. 
37) 

 

A questão de colocar em cheque a qualidade da Educação Básica, com 

vistas a justificar as reformas que deveriam ser implementadas nesse setor, fica 

explicita no documento11 intitulado “Educação e Conhecimento: Eixo da 

Transformação Produtiva com Equidade”, da CEPAL/UNESCO, de 1995, quando 

destaca que 

  

A má qualidade da Educação Básica tem impacto mais grave, pois 
compromete os resultados dos demais níveis e constitui sério 
obstáculo para o desenvolvimento econômico, político e social da 
região. 
As deficiências qualitativas da educação fundamental latino-
americana e caribenha refletem-se em elevadas taxas de ingresso 
tardio, repetência, evasão temporária e definitiva. Pelo efeito 
combinado desses quatro fatores, metade das crianças que 
ingressam na escola abandonam-na antes de completar a educação 
primária, e por isso é significativa a proporção de analfabetismo 
funcional entre os jovens da região: ao término da escolarização eles 
carecem das capacidades mínimas necessárias para ler e entender o 
que leem, comunicar-se por escrito e realizar cálculos simples. 
[...] Estima-se que a maioria das crianças entre na escola entre seis e 
sete anos, que a evasão definitiva inicie-se em torno dos 13 anos de 
idade, na média dos países (no Brasil começa aos 10 anos), e ainda 
que atinja mais de 55% dos alunos aos 15 anos. A repetência explica 
porque o aluno médio da Educação Básica permanece sete anos no 
sistema, mas completa quatro séries de escolarização. 
(CEPAL/UNESCO, 1995, p. 54-55) 

 

                                                           
10

 Economista estadunidense (1902-1998), autor da Teoria do Capital Humano. 
11

 Este documento foi produzido em 1992 e publicado em 1995 no Brasil. Na década de 1990, a CEPAL – 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, se apresentou como uma das principais agências 
internacionais que orientaram a reforma da educação nos países da América Latina e Caribe. Sem a intenção de 
aprofundar a discussão sobre este documento, cabe destacar que ele foi direcionado pelos parâmetros do 
mercado e da economia, centrando seu enfoque nos resultados da Educação e da tecnologia, com o objetivo 
de articulá-las ao desenvolvimento econômico e ao setor produtivo. 
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Dentro desse cenário, com o objetivo de colocar a educação como pauta 

central para o desenvolvimento econômico na América Latina em consonância com 

o caráter neoliberal já presente nos processos de reforma do Estado, ocorrendo não 

posteriormente, mas quase concomitantemente, no mesmo emaranhado de 

propostas, uma série de reuniões e conferências foram realizadas com o objetivo de 

determinar ações e prioridades que concretizassem o processo de reforma da 

educação. 

Essa valorização da Educação Básica começa a ganhar força a partir da 

Conferência de Educação para Todos, realizada no ano de 1990, em Jomtien na 

Tailândia, financiada pela UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco Mundial. 

Da Conferência de Educação para Todos resultou um acordo entre os 

155 países signatários, inclusive o Brasil. Nesse acordo, lavrado no documento 

chamado Declaração Mundial sobre Educação Básica para Todos – Satisfação das 

Necessidades Básicas de Aprendizagem, os países signatários “se comprometeram 

a universalizar e assegurar uma Educação Básica de qualidade a crianças, jovens e 

adultos” (ZANARDINI, 2006, p. 88. Grifo do autor). 

Ao “assegurar uma Educação Básica de qualidade”, o documento retoma 

o direito à educação, expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde 

a Educação Básica passa a ocupar papel central como proposta 

 

[...] para a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, e 
desse modo, o enfrentamento dos graves problemas 
contemporâneos, tais como: o aumento da dívida externa de muitos 
países, o perigo de estagnação e da decadência econômicas, o 
crescimento demasiado da população e as diferenças econômicas 
entre as nações. (ZANARDINI, 2006, p. 88) 

 

Sobre o fato da Educação Básica passar da prioridade à centralidade nas 

propostas de políticas educacionais, considerando nosso entendimento de que o 

Programa Mais Educação segue a mesma forma de proposição, julgamos 

importante trazer para essa reflexão o que afirma Figueiredo, ao abordar a questão 

da centralidade da Educação Básica: 

 

A prioridade da Educação Básica nos anos 80, foi paulatinamente 
cedendo lugar nos anos 90 à ‘centralidade da Educação Básica’. 
Este percurso está articulado ao discurso de promoção do 
crescimento econômico, de melhoria da saúde e da nutrição, de 
integração do indivíduo ao mercado de trabalho, bem como de 
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formação de indivíduos consumidores e competitivos. Estes objetivos 
são buscados por meio de um currículo que prioriza a aquisição de 
habilidades mínimas e competências específicas ao mercado de 
trabalho, tendo por finalidade a contenção/administração da pobreza 
e promoção da segurança, a partir da construção da cidadania e 
preparação para o trabalho levando até as últimas consequências 
estes objetivos, para priorizar a continuidade de acumulação da 
riqueza dos países desenvolvidos. 
Entretanto, mesmo nestas condições e, compreendendo que a 
educação por si só, não produz a transformação social desejada, 
precisamos considerar que os projetos de educação trazem consigo 
uma concepção teórica que sinaliza diferentes interpretações da 
realidade, bem como revelam possibilidades distintas de intervenção 
na prática social. 
É neste sentido que a pesquisa torna-se fundamental, justamente 
para dar transparência aos projetos de educação ‘aplicáveis’ à 
sociedade e que são defendidos na atualidade, sendo preciso 
desembrulhar os pacotes e denunciar os conteúdos, que muitas 
vezes estão ocultos. Precisamos elaborar/trabalhar com projetos 
transparentes que além de eficazes no processo educativo, 
representem a possibilidade de uma organização política capaz de 
intervenção nesta sociedade capitalista, que tem como meta a 
expropriação do conhecimento e, consequentemente, da produção 
da riqueza. (FIGUEIREDO, s/d, p. 18). 

 

Feita essa digressão, relevante para nossa pesquisa, retomamos a 

reflexão sobre a Declaração de Educação para Todos. Há nesta Declaração, a 

compreensão de que a partir das suas proposições, os problemas mundiais 

poderiam ser gradativamente solucionados, dado que “[...] a educação pode 

contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero e 

ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso social, 

econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional.” (UNICEF 1990, p. 

2, apud ZANARDINI, 1990). 

Dado o interesse em estabelecer uma relação entre a reforma da 

Educação Básica e as características do neoliberalismo presentes na já discutida 

reforma do Estado, consideramos importante destacar que, de acordo com Shiroma 

e outros (2002)Zanardini (2006), 

 

Em linhas gerais, a Declaração de Educação para Todos - Satisfação 
das Necessidades Básicas de Aprendizagem propõe: 
– a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem de todos 
– crianças, jovens e adultos; 
– a eliminação de práticas de discriminação na educação, dando 
prioridade às meninas e mulheres, e dando atenção especial aos 
grupos desamparados e aos portadores de necessidades especiais; 
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– a concentração de atenção mais na aprendizagem do que em 
aspectos formais, como as taxas de matrícula, o número de anos de 
escolarização e de certificação. A atenção na aprendizagem 
demandaria esforços de qualificação dos professores e a utilização 
de sistemas de avaliação de resultados. 
– a valorização do ambiente para a aprendizagem de crianças, 
jovens e adultos, responsabilizando cada sociedade pela garantia de 
condições materiais, físicas e emocionais essenciais para aprender, 
incluindo-se dentre essas condições a nutrição e a atenção à saúde, 
por exemplo. 
– o fortalecimento do consenso acerca da necessidade de oferta, por 
parte do Estado e das autoridades educacionais, de Educação 
Básica para todos, e incentivo para o envolvimento de toda a 
sociedade: organismos governamentais e não-governamentais, setor 
privado, comunidades locais, grupos religiosos, famílias, e para a 
chamada solidariedade internacional. 
– a ideia de que a educação se dá ao longo da vida, e que a 
educação das crianças é fator primordial para a continuidade do 
processo educativo, que não se realiza apenas na escola, mas 
também por meio de modalidades não formais. (SHIROMA et al, 
2002, p. 58-59) 

 

No Brasil, as proposições da Conferência Mundial de Educação para 

Todos materializaram-se no Plano Decenal de Educação para Todos, de 1993. De 

acordo com Zanardini (2008), esse Plano 

 

[...] orientou a produção de legislação e projetos que compõem a 
reforma na década de 1990. O Plano propunha para a Educação 
Básica, em linhas gerais, os mesmos objetivos da Declaração 
Mundial de Educação para Todos e afirmava a necessidade da 
atuação sobre a demanda e sobre a oferta escolar. Esse esforço foi 
empreendido tendo em vista: o estabelecimento de padrões básicos 
para a rede pública, fixação dos conteúdos mínimos determinados 
pela Constituição Federal de 1988, valorização do magistério, 
desenvolvimento de novos padrões para a gestão educacional, 
estímulo às inovações, eliminação das desigualdades educacionais, 
melhoria do acesso e da permanência escolar e sistematização da 
educação continuada de jovens e adultos. (ZANARDINI, 2008, p. 
132). 

 

Ao reiterar as proposições da Conferência Mundial de Educação para 

todos, o Plano Decenal elaborado no Brasil reafirma, de acordo com Zanardini 

(2006, p. 91), o caráter central da educação atribuído pelas reformas estruturais 

empreendidas pelo capital, convocando os três poderes públicos: judiciário, 

legislativo e executivo a reunir condições para que crianças, jovens e adultos 

tivessem asseguradas, até o ano 2000, conteúdos mínimos de aprendizagem que 
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atendessem às necessidades elementares da vida contemporânea, para que o pais 

pudesse retomar seu desenvolvimento.  

Para Zanardini (2006), o Plano Decenal buscava, por meio da educação, 

“[...] a inserção do país na “nova” ordem econômica internacional”, e propunha ainda 

que 

 

[...] além da transmissão dos conteúdos elementares, a escola forme 
‘o cidadão para o pluralismo, para o senso de tolerância, de 
solidariedade, de solução pacífica de conflitos.’ Note-se, que, nessa 
‘nova ordem’, são condições para a incorporação do Brasil e dos 
outros países de maior população nacional, conhecimentos 
elementares e princípios que aceitem e, mais do que isso, em nome 
da chamada equidade, compactuem com a racionalidade do capital, 
cujo componente intrínseco é a desigualdade social entre pessoas ou 
países. (p. 92). 

 

Outro fato importante que denota as características do neoliberalismo no 

processo de reforma da educação, é, como aponta Zanardini (2008), o papel 

desempenhado, na década de 1990, nos países latino-americanos e caribenhos do 

Projeto Principal de Educação para a América Latina e Caribe – PPE, que elabora 

recomendações para os países membros. Segundo o autor,  

 

As orientações contidas no PPE, mais especificamente nas teses 
apresentadas pelo Comitê Regional Intergovernamental do Projeto 
Principal da Educação – América Latina e Caribe, durante o 
PROMEDLAC V, ancoram-se na concepção neoliberal que sustenta 
as políticas para o setor educacional no Brasil, a partir da década de 
1990. No âmbito das orientações da reunião do PROMEDLAC V, no 
Chile, em 1993, se elaboraram, para o período de 1993 a 1996, as 
recomendações para as políticas educacionais nos países latino-
americanos e caribenhos. (ZANARDINI, 2008, p. 129). 

 

É importante destacar ainda que o período em que se deu o 

PROMEDLAC V coincide com a publicação do Plano Decenal de Educação para 

Todos. Assim, de acordo com Zanardini (2008, p. 129), “[...] as recomendações 

foram incorporadas ao Plano Decenal e projetos subsequentes na política 

educacional brasileira desde o final do governo Collor/Itamar (1990 a 1994), porém 

foi a partir do primeiro governo de Fernando H. Cardoso (1995-1998) que essas 

orientações se tornaram visíveis nas ações do Ministério da Educação”. 

Para o autor, a educação passa a ser instrumento no processo de 

“produção de condições para o fortalecimento da sociedade globalizada e para o 



48 
 

alívio da pobreza” (ZANARDINI, 2008, p. 130). O autor esclarece tal afirmação por 

meio do excerto retirado do documento intitulado “Em búsqueda de la equidade: 

elaboración de los Planes Nacionales de Educación Para Todos en América Latina”, 

da UNESCO (2003): 

 

Sin embargo, la educación continúa concibiéndose en América Latina 
y el Caribe no sólo como el motor fundamental de desarrollo y como 
la inversión de mayor retorno, sino también como el mejor canal de 
movilidad social y una de las principales estrategias para mejorar las 
desigualdades. Se piensa que la expansión educativa mejorará las 
competencias de la gente para desempeñarse en actividades 
productivas, lo que permitirá que las personas accedan a trabajos 
más calificados y mejor remunerados, acortando así la brecha de la 
desigualdad. (UNESCO, 2003, apud ZANARDINI, 2008, p. 130).   

 

Assim, nas reformas implementadas nesse contexto, segundo Zanardini 

(2008, p. 130), além da definição de conteúdos e conhecimentos básicos para uma 

formação geral, o que se apresenta é a valorização da capacidade de aprender, de 

processar informações, de interpretar e resolver os problemas colocados em uma 

sociedade em permanente mudança. A educação passa a ser pensada de forma 

inerente ao mercado, para que possa responder aos apelos de combate às fontes de 

desigualdade. 

Desse modo, observamos que a meta da reforma da educação é a 

eficiência e a otimização dos custos, da mesma forma que na reforma do Estado, 

como já abordamos anteriormente. 

Outro documento importante para o processo da reforma da Educação 

Básica, com o objetivo de efetivar e fortalecer a política de educação para todos 

estabelecida na Conferência Mundial de Jomtien, é o Relatório Jacques Delors. 

Esse documento, publicado no Brasil em 1999, foi produzido para a UNESCO pela 

Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, com o título 

Educação: um tesouro a descobrir, tendo sido concluído em 1996, com a 

contribuição de especialistas de todo o mundo. 
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Nesse Relatório são apresentados os quatro pilares sobre os quais deve 

estar pautada a educação do século XXI, a saber: aprender a ser, aprender a fazer, 

aprender a conhecer e aprender a viver juntos12.  

Entendemos que, de uma forma ou de outra, os quatro pilares estão 

relacionados com um conceito amplo de educação, mas destacamos o “aprender a 

ser” como aquele que nos parece se aproximar mais do nosso objeto de estudo, a 

educação integral. Esse entendimento se dá fundamentado no fato de que o 

Relatório Delors explicita que 

 

[...] no século XXI, todos nós seremos obrigados a incrementar nossa 
capacidade de autonomia e de discernimento, acompanhada pela 
consolidação da responsabilidade pessoal na realização de um 
destino coletivo. E também, em decorrência de outro imperativo 
sublinhado por esse relatório: não deixar inexplorado nenhum dos 
talentos que, à semelhança de tesouros, estão soterrados no interior 
de cada ser humano. Sem sermos exaustivos, podemos citar a 
memória, o raciocínio, a imaginação, as capacidades físicas, o 
sentido estético, a facilidade de comunicar-se com os outros, o 
carisma natural de cada um... Eis o que confirma a necessidade de 
maior compreensão de si mesmo. (DELORS, 2010, p. 15). 

 

Ainda sobre o pilar “aprender a ser”, o Relatório afirma que a educação 

deve ser capaz de preparar o indivíduo para 

 

[...] desenvolver, o melhor possível, a personalidade e estar em 
condições de agir com uma capacidade cada vez maior de 
autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. Com essa 
finalidade, a educação deve levar em consideração todas as 
potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido 
estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. (DELORS, 
2010, p. 31). 

 

Entendemos que tais indicações de explorar a totalidade dos talentos e 

considerar todas as potencialidades de cada indivíduo percorrem o contorno daquela 

concepção de Educação Integral que justificou a implantação do Programa Mais 

Educação, que seja, o desenvolver integralmente os alunos. Porém, o nosso 

entendimento é de que, ao invés de uma real preocupação com a educação e com a 

formação dos indivíduos, o relatório apresenta uma Educação pautada em questões 

                                                           
12

 Na tese Educação para o empreendedorismo: implicações epistemológicas, políticas e práticas, defendida por 
Marival Coan na Universidade Federal de Santa Catarina em 2011, o autor discorre sobre o quinto pilar: 
“Aprender a empreender”. 
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subjetivas, como carisma, imaginação e sentido estético, que por não serem 

materiais aceitam qualquer resultado, o que facilita a melhora de indicadores 

educacionais, mas que, por não serem concretas, não servem para mudar a 

condição social imposta pelo capital à maioria dos sujeitos. Se o fazem, o fazem 

minimamente, diminuindo a tensão entre as diferentes classes sociais, mas não o 

distanciamento entre uma e outra.  

Desse estudo sobre a reforma da Educação Básica, podemos destacar, 

como aponta Oliveira (2000, p. 48), que a globalização afetou as políticas propostas 

para a educação, reforçando “[...] a ideia de educação como requisito indispensável 

ao desenvolvimento econômico e social”. Sobre essa influência da globalização, 

compactuamos com o entendimento de que “[...] o atual processo de globalização é, 

na verdade, um novo estágio de desenvolvimento do capitalismo, constituindo-se em 

reestruturação das suas formas de produção e organização social.” (OLIVEIRA, 

2000, p. 48). 

Destacamos, ainda desse estudo, como a educação tem sido proposta, 

nas palavras de Oliveira (2000, p. 70), “[...] como redentora dos malefícios causados 

pela própria ordem social que os engendram”, advertindo sobre a “[...] inviabilidade 

de pensar a educação para a equalização social, como prescrevia a concepção 

liberal clássica, justamente pela impossibilidade de eliminar as desigualdades 

sociais no capitalismo.” (CUNHA, 1980, apud OLIVEIRA, 2000, p. 70). 

Mesmo assim o processo de reforma da educação seguiu o caminho 

desenhado por seus idealizadores, como afirma Zanardini (2006, p. 97), “a fim de 

implementar essa concepção de educação, capaz de alcançar o desenvolvimento de 

uma sociedade “mais justa, solidária e integrada”, como anuncia a proposta social-

liberal [...]”. 

Após essa análise do processo de reforma da educação, ainda com o 

objetivo de compreender o contexto de onde surge o Programa Mais Educação, 

consideramos importante retomar o Plano Nacional de Educação (2001) e o Plano 

de Desenvolvimento da Educação (2007).  
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2.3 O Plano Nacional de Educação e o Plano de Desenvolvimento da Educação 

 

Apresentamos nessa seção algumas considerações sobre o Programa 

Mais Educação em relação ao Plano Nacional de Educação de 2001, ao Plano de 

Desenvolvimento da Educação de 2007 e ao atual Plano Nacional de Educação 

(2014-2023). Antes disso, tratamos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996, de modo particular no que se refere a educação integral e em 

tempo integral. 

De acordo com Saviani (2007, p. 02), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, pode ser considerada “como a lei maior da educação no 

país, por isso mesmo chamada, quando se quer acentuar a sua importância, de 

‘carta magna da educação’, ela se situa imediatamente abaixo da Constituição, 

definindo as linhas mestras do ordenamento geral da educação brasileira”. 

A ampliação da jornada escolar encontra-se no artigo 34 da LDB, que 

prevê a ampliação progressiva do período de permanência na escola, excetuando os 

casos de ensino noturno e outras formas alternativas de organização, e enfatizando 

a expressão “tempo integral”, como podemos observar no texto do referido artigo: 

 

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 
quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na escola. 
§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas 
alternativas de organização autorizadas nesta Lei. 
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em 
tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. (BRASIL, 1996) 

 

Consideramos importante destacar que a ampliação do período de 

permanência na escola, em direção ao tempo integral, está prevista exclusivamente 

para o ensino fundamental, e apesar de prever a ampliação, a LDB não definiu o 

número de horas de atividades que corresponderiam ao tempo integral. 

Outro elemento importante abordado pela LDB encontramos no artigo 87, 

que institui “a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta 

Lei.” (BRASIL, 1996). O parágrafo 1º desse artigo estabeleceu o prazo de um ano, a 

contar da data da publicação da lei, para o encaminhamento do Plano Nacional de 

Educação ao Congresso Nacional, apresentando “diretrizes e metas para os dez 

anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos.” (BRASIL, 1996). Esse parágrafo explicita a continuidade do alinhamento da 
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política educacional brasileira com as orientações neoliberais provenientes de 

organismos internacionais, como abordamos anteriormente. 

Ainda no artigo 87, encontramos no parágrafo 5º, a afirmação de que 

“serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares 

públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo 

integral”. 

Segundo Saviani (2007), o Plano Nacional de Educação – PNE é a 

principal medida de política educacional decorrente da LDB, pois 

 

Sua importância deriva de seu caráter global, abrangente de 
todos os aspectos concernentes à organização da educação 
nacional, e de seu caráter operacional, já que implica a 
definição de ações, traduzidas em metas a serem atingidas 
pelo Plano que a própria LDB definiu para um período de dez 
anos. Nessas circunstâncias o Plano Nacional de Educação se 
torna, efetivamente, uma referência privilegiada para se avaliar 
a política educacional aferindo o que o governo está 
considerando como, de fato, prioritário, para além dos 
discursos enaltecedores da educação, reconhecidamente um 
lugar-comum nas plataformas e programas políticos dos 
partidos, grupos ou personalidades que exercem ou aspiram a 
exercer o poder político (p. 04). 

 

Considerando a importância do PNE, ressaltada por Saviani, seguimos 

nosso estudo tomando como referência o atual PNE, aprovado pela Lei nº 13.005, 

de 25 de junho de 2014, e em vigor pelo prazo de dez anos a partir de sua 

publicação.  

A meta 6 do PNE estabelece como objetivo “oferecer educação em tempo 

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

atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação 

básica” (BRASIL, 2014a). Para que essa meta seja alcançada, estão previstas no 

PNE as seguintes estratégias: 

 

1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica 
pública em tempo integral, por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais 
e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos 
(as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou 
superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a 
ampliação progressiva da jornada de professores em uma única 
escola; 
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2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de 
escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para 
atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades 
pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social; 
3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa 
nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por 
meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive 
de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, 
auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, 
bem como da produção de material didático e da formação de 
recursos humanos para a educação em tempo integral; 
4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços 
educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, 
como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, 
teatros, cinemas e planetários; 
5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada 
escolar de alunos (as) matriculados nas escolas da rede pública de 
educação básica por parte das entidades privadas de serviço social 
vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino; 
6) orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 
12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de ampliação da 
jornada escolar de alunos (as) das escolas da rede pública de 
educação básica, de forma concomitante e em articulação com a 
rede pública de ensino; 
7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e 
quilombolas na oferta de educação em tempo integral, com base em 
consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades 
locais; 
8) garantir a educação em tempo integral para pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 
(dezessete) anos, assegurando atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar ofertado em salas de 
recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições 
especializadas; 
9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos 
na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo 
trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e 
culturais. 

 

Da meta 6 e suas respectivas estratégias, destacamos alguns aspectos 

relevantes para nossa pesquisa. Primeiramente, apesar de considerarmos um 

percentual baixo, é um avanço estabelecer os quantitativos de 50% das escolas 

públicas e 25% dos alunos da Educação Básica como mínimos a serem atingidos 

pela oferta de educação integral no período de vigência do Plano. Consideramos 

esse avanço em relação ao que estava proposto no Plano anterior, de 2001, que 

não apresentava esses percentuais mínimos. Porém, considerar como avanço não 

significa que acreditamos na sua efetivação ao final da década de vigência do Plano.  
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Outro avanço foi estabelecer que a educação integral fica determinada pela 

permanência dos alunos por um período igual ou superior a 7 horas diárias na 

escola, durante todo o ano letivo. Destacamos ainda, da estratégia 9, adotar 

medidas que otimizem o tempo de permanência dos alunos na escola, que indica a 

preocupação em que essa permanência não seja ociosa ou sem efeito. 

Por outro lado, destacamos também aspectos que reiteram as posições 

adotadas pelo Estado em concordância com as políticas neoliberais que já 

apontamos. Nossa observação está pautada, de início, nos próprios percentuais 

estabelecidos, dado que nos permite afirmar que a educação integral é focalizada e 

restrita, não tem caráter de universalização. Além disso, podemos evidenciar as 

características de desconcentração e terceirização da educação, presentes na 

estratégia, que trata de incentivar a articulação das escolas com as entidades 

privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical. 

Consideramos também importante lembrar nessa análise da proposição 

da educação integral no PNE, que o Plano anterior, que estabelecia metas para o 

período de 2001 a 2010, já previa, na educação infantil, “adotar, progressivamente, o 

atendimento em tempo integral” (BRASIL, 2001). Em relação ao ensino fundamental, 

previa “ampliar, progressivamente, a jornada escolar para, pelo menos, sete 

horas/dia” (idem). 

Apesar da previsão para a ampliação da jornada escolar, não foi 

contemplada neste Documento nenhuma definição de recursos para o cumprimento 

dessa meta. Essa questão apareceu somente a partir da divulgação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), Lei n° 11.494/2007, que substituiu o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF13), ampliando sua atuação, abrangendo as creches, a 

educação infantil, os ensinos fundamental e médio, a educação especial e a 

educação de jovens e adultos, além da ampliação da jornada escolar. 

Em relação à ampliação da jornada escolar, o decreto n° 6.253/2007, que 

regulamentou o FUNDEB, em concordância com o PNE, define, em seu artigo 4º 

que 

                                                           
13

 LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, e dá outras providências. 
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Para os fins deste Decreto, 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, observado o disposto no art. 20 deste Decreto. (BRASIL, 
2007c) 

 

O FUNDEF destinava recursos apenas para o ensino fundamental. Já o 

FUNDEB ampliou esses recursos para toda a educação básica e, além disso, foi o 

primeiro a destinar recursos especificamente para a educação básica em tempo 

integral. 

Em 24 de abril de 2007, o Governo Federal, tendo como Chefe de Estado 

o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, instituiu o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). Nesse Plano encontramos uma série de programas e ações, 

determinadas por diversas fontes, como leis, projetos de leis, decretos, portarias 

normativas, portarias normativas interministeriais, resoluções, editais, chamada 

pública, protocolo, entre outras, cujo objetivo proclamado é o de melhorar a 

qualidade da educação no Brasil, por meio da articulação de políticas nas esferas 

federal, estadual e municipal. 

Ao propor o PDE, o Governo Federal, por meio do Ministério da 

Educação, objetivou a construção de um sistema nacional de educação que: 

 
Reconhece na educação uma face do processo dialético que 
se estabelece entre socialização e individuação da pessoa, que 
tem como objetivo a construção da autonomia, isto é, a 
formação de indivíduos capazes de assumir uma postura crítica 
e criativa frente ao mundo. A educação formal pública é a cota 
de responsabilidade do Estado nesse esforço social mais 
amplo, que não se desenrola apenas na escola pública, mas 
tem lugar na família, na comunidade e em toda forma de 
interação na qual os indivíduos tomam parte, especialmente no 
trabalho (BRASIL, 2007d, p. 05). 

 

Ainda de acordo com o documento, o programa tem a pretensão de ser 

 

mais do que a tradução instrumental do Plano Nacional de 
Educação (PNE), o qual, em certa medida, apresenta um bom 
diagnóstico dos problemas educacionais, mas deixa em aberto 
a questão das ações a serem tomadas para a melhoria da 
qualidade da educação (BRASIL, 2007d, p. 07). 
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Sobre essa pretensão, observamos que a proposição do PDE foi feita 

para além da tradução instrumental do PNE  2001-2010. Entendemos, por tradução 

instrumental, a forma de materializar as metas do PNE. Porém, isso é proposto de 

forma tardia, uma vez que estava por findar o período daquele PNE, ainda mais se 

considerarmos que as metas previstas no PDE se sobrepõem àquelas que já 

estavam propostas desde 2001. Especificamente em relação à ampliação da jornada 

escolar, as metas do PNE 2001-2010 não foram alcançadas, mesmo sendo 

contempladas no PDE. Tanto as metas não foram alcançadas, que foi preciso 

reapresenta-las, de forma mais explícita, no atual PNE. 

O PDE está fundamentado em seis pilares: visão sistêmica de educação, 

territorialidade, desenvolvimento, regime de colaboração, responsabilização e 

mobilização social.  De acordo com o documento, tais pilares se desdobram com o 

objetivo de tratar a educação como um todo, atender às normas de desenvolvimento 

da educação em articulação com o desenvolvimento socioeconômico do país, 

estabelecendo uma maior responsabilização do Estado, e, em contrapartida, a 

mobilização social, para que, de maneira cooperativa, a educação abranja todo o 

território nacional.  

Entre os seis pilares que estruturam o PDE, destacamos a territorialidade, 

por ser considerada de fundamental importância para o desenvolvimento da 

educação, pois “[...] é no território que as clivagens culturais e sociais, dadas pela 

geografia e pela história, se estabelecem e se reproduzem” (BRASIL, 2007d, p. 06). 

O documento de implantação do PDE (BRASIL, 2007d, p. 06) esclarece 

que o Plano pretende, por meio de um acoplamento entre as dimensões educacional 

e territorial operado pelo conceito de arranjo educativo, responder ao desafio de 

reduzir as desigualdades sociais e regionais, na educação. 

De acordo com Pio (2014, p. 65), “ao tratar do arranjo entre educação, 

território e desenvolvimento, percebe-se que o PDE responsabiliza os territórios pela 

desigualdade educacional e social, sendo as ações inter setoriais e interministeriais 

possibilidades para reduzi-la”. A autora ressalta ainda 

 

“[...] que os ‘territórios’ relacionam-se às ações tanto em nível federal, 
quanto em níveis estadual e municipal. No âmbito federal, os 
territórios são pensados a partir da diversidade que envolve o 
território brasileiro, e, em nível municipal, a partir da especificidade 
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de cada bairro. Nesta correlação, é a escola que passa a se 
constituir como o eixo articulador do desenvolvimento educacional e 
da redução das desigualdades sociais” (PIO, 2014, p. 65) 

 

Desse modo, a chamada territorialidade vem engrossar a fileira de 

características neoliberais que orientam as políticas sociais para a Educação, desde 

a década de 1990. 

Entre os programas e as ações propostas pelo PDE está o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, disposto pelo Decreto Nº 6.094/2007. 

De acordo com o artigo 1º do referido decreto, 

 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 
(Compromisso) é a conjugação dos esforços da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, 
das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade 
da educação básica (BRASIL, 2007d) 

 

De acordo com o artigo 2º, “a participação da União no Compromisso será 

pautada pela realização direta, quando couber, ou, nos demais casos, pelo incentivo 

e apoio à implementação, por Municípios, Distrito Federal, Estados e respectivos 

sistemas de ensino” (BRASIL, 2007d) de um conjunto de 28 diretrizes, entre as 

quais destacamos o inciso VII, que estabelece a meta de “ampliar as possibilidades 

de permanência do educando sob responsabilidade da escola para além da jornada 

regular” (BRASIL, 2007d). 

Além da diretriz exposta no inciso VII, do Compromisso destacamos ainda 

as seguintes diretrizes: 

 

XXIV - integrar os programas da área da educação com os de 
outras áreas como saúde, esporte, assistência social, cultura, 
dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do 
educando com sua escola; 
XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo 
as famílias dos educandos, com as atribuições, dentre outras, 
de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das 
ações e consecução das metas do compromisso; 
XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter 
ou recuperar aqueles espaços e equipamentos públicos da 
cidade que possam ser utilizados pela comunidade escolar; 
XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, 
visando a melhoria da infraestrutura da escola ou a promoção 
de projetos socioculturais e ações educativas (BRASIL, 2007d). 
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Essas diretrizes explicitam as ideias de descentralização, participação e 

autonomia, características do neoliberalismo que já abordamos anteriormente. 

Ainda entre os programas propostos pelo PDE, destacamos, por ser 

nosso objeto de estudo, o Programa Mais Educação - PME, instituído pela Portaria 

Normativa Interministerial n° 17, de 24 de abril de 2007.  

De acordo com o artigo 1º da Portaria, o PME tem por objetivo 

 

[...] contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e 
jovens, por meio da articulação de ações, de projetos e de 
programas do Governo Federal e suas contribuições às propostas, 
visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino e das 
escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de 
saberes, métodos, processos e conteúdos educativos. (BRASIL, 
2007a) 
 

Sendo que o parágrafo único do 1º artigo esclarece que 
 

O programa será implementado por meio do apoio à realização, em 
escolas e outros espaços socioculturais, de ações socioeducativas 
no contra turno escolar, incluindo os campos da educação, artes, 
cultura, esporte, lazer, mobilizando-os para a melhoria do 
desempenho educacional, ao cultivo de relações entre professores, 
alunos e suas comunidades, à garantia da proteção social da 
assistência social e à formação para a cidadania, incluindo 
perspectivas temáticas dos 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. 
(BRASIL, 2007a) 

 

A portaria apresenta, no artigo 2º, as finalidades do Programa, à saber: 

 

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 contra turno 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, 
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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 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, 2007a) 

 

Integram o PME, de acordo com o artigo 4º da portaria, os Ministérios da 

Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Cultura e do Esporte. 

A Portaria prevê também que ações de outros Ministérios ou Secretarias Federais 

poderão integrar o Programa, que poderá contar ainda com a participação de ações 

promovidas pelos Estados, Distrito Federal, Municípios e por outras instituições 

públicas e privadas, desde que as atividades sejam oferecidas gratuitamente a 

crianças, adolescentes e jovens e que estejam integradas ao projeto político-

pedagógico das redes e escolas participantes. 

A partir dessas considerações, podemos observar que o PME tem o papel 

de promover e induzir a educação integral. De acordo com Moll (2012, p. 130), o 

PME tem a tarefa de realizar o “[...] mapeamento das experiências de educação em 

tempo integral no país e o ‘reavivamento’ da memória histórica nesse campo [...]”. 

Segundo a autora, essa tarefa do PME se encaminha no sentido de construir uma 

agenda nacional de educação integral, levantando as principais experiências de 

educação em tempo integral, suas práticas e concepções teóricas. 

Ao analisar as medidas que o Estado, no caso, o governo brasileiro, toma 

relativamente aos rumos que se deve imprimir à educação no país, Saviani (2007) 
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nos fornece uma ideia a partir da qual podemos compreender porque todos esses 

Planos, metas e Programas trazem apenas pequenos avanços em direção à 

melhora da qualidade da Educação. Para ele, o Estado tende “a atrofiar a política 

social subordinando-a, em qualquer circunstância, aos ditames da política 

econômica” (SAVIANI, 2007, p. 05). 

Do ponto de vista de Saviani (2007), está aí a raiz das dificuldades que 

são enfrentadas pela política educacional, esclarecendo que 

 

As medidas tomadas pelo governo, ainda que partam de 
necessidades reais e respondam com alguma competência a essas 
necessidades, padecem de uma incapacidade congênita de as 
resolver. Isto porque a lógica que as preside as torna presas de um 
círculo vicioso eivado de paradoxos: as crianças pobres teriam 
melhor rendimento escolar se seus pais participassem mais 
ativamente da educação escolar dessas crianças; mas para isso eles 
deveriam ter um melhor e mais alto nível de instrução, precisamente 
o que lhes foi negado. As crianças pobres teriam êxito na escola se 
não precisassem trabalhar; mas elas precisam trabalhar exatamente 
porque são pobres. Esses paradoxos se manifestam também no 
próprio campo econômico: os trabalhadores seriam mais produtivos 
se tivessem maior e melhor nível de instrução; mas para terem maior 
nível de instrução eles precisam ser mais produtivos para que a 
economia do país pudesse gerar os recursos que permitiriam maior 
investimento em educação. Em outros termos, no limite, o raciocínio 
acaba sendo o seguinte: o problema seria resolvido se ele não 
existisse; como o problema existe, então ele resulta insolúvel. (p. 05) 

 

Desse modo, a educação integral e em tempo integral está posta no 

contexto educacional, como objetivo a ser alcançado. Por isso, percebemos 

necessidade de que o debate sobre a educação integral seja intensificado, 

destacando a atualidade e a relevância da pesquisa sobre o tema. 

Destacamos também que a educação integral e em tempo integral é 

frequentemente apontada como uma possível solução para o problema de se ter 

uma educação de qualidade que possibilite problematizar, refletir e apontar novos 

caminhos ao campo da educação. Assim, percebemos a importância do estudo da 

educação integral e em tempo integral como política pública para a educação, 

justificando assim a escolha de nosso objeto de pesquisa, o Programa Mais 

Educação. 

O estudo desse Programa, como política social para a educação no 

Brasil, segue em nosso trabalho, com a análise da legislação específica que o 
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regulamenta e orienta, para só depois apresentarmos os dados e analisar a 

implantação e implementação do PME no Município de Cascavel-PR.   
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3 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: DOS DOCUMENTOS QUE ORIENTAM 

SUA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO À SUA PRÁTICA NAS ESCOLAS 

DA REDE ESTADUAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-

PR 

 

 

Neste capítulo, vamos tratar especificamente do Programa Mais 

Educação. Na primeira sessão, apresentamos a análise dos documentos que 

orientam a implantação e a implementação do Programa. Em seguida, na segunda 

sessão, apresentamos dados sobre a prática do Programa nas Escolas da Rede 

Estadual na zona urbana do Município de Cascavel. 

 

 

3.1 Os Documentos que Orientam o Programa Mais Educação 

 

Na sequência de nossa exposição, retomamos as intenções proclamadas 

no Programa Mais Educação, que constam da Portaria Interministerial n° 17/2007. 

Este documento nos permite compreender os objetivos e a forma de implantação e 

implementação do Programa.  

A Portaria Interministerial n° 17/2007, apresenta, em seu artigo 1º, que o 

objetivo do Programa Mais Educação é de 

 

[...] contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e 
jovens, por meio da articulação de ações, de projetos e de 
programas do Governo Federal e suas contribuições às propostas, 
visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino e das 
escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de 
saberes, métodos, processos e conteúdos educativos. Parágrafo 
único. O programa será implementado por meio do apoio à 
realização, em escolas e outros espaços socioculturais, de ações 
socioeducativas no contra turno escolar, incluindo os campos da 
educação, artes, cultura, esporte, lazer, mobilizando-os para a 
melhoria do desempenho educacional, ao cultivo de relações entre 
professores, alunos e suas comunidades, à garantia da proteção 
social da assistência social e à formação para a cidadania, incluindo 
perspectivas temáticas dos 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 
(BRASIL, 2007a). 
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Desse artigo primeiro, cabe destacar que a Portaria não esclarece o que 

se entende por formação integral. Não havendo a clareza de tal concepção, fica 

difícil determinar qual é o objetivo real do Programa Mais Educação. Assim, nos 

resta compreender que o Programa não está proposto para a Educação, mas sim 

que, sob a égide de um programa educacional, se trata na verdade de mais uma 

ação do Estado com vistas a diminuir as tensões existentes entre as classes sociais. 

Nesse caso, trata-se de ter na escola o lugar onde deixar as crianças, os 

adolescentes e os jovens, para que não estejam expostos aos riscos sociais que o 

Estado não consegue resolver, como o mundo das drogas e da exploração sexual. 

O artigo primeiro trata ainda da alteração do ambiente escolar. Essa 

alteração não diz respeito a mais investimentos na melhoria ou ampliação do espaço 

escolar, mas sim de uma alteração propriamente dita, levando a ideia de ambiente 

escolar para fora da escola, nos outros espaços da comunidade ao redor da escola. 

Destaca-se que isso libera o Estado da obrigação de investir na estrutura das 

escolas e, para além disso, nos faz questionar a efetividade do Programa assim 

proposto, uma vez que escolas em comunidades pobres carecem também de 

espaços culturais, recreativos e esportivos no seu entorno. 

Ao expor o objetivo do Programa, esse artigo fala do cultivo das relações 

entre professores, alunos e suas comunidades. Porém, não existe investimento em 

ampliação de carga horária de trabalho dos professores, mas sim a proposição de 

trabalho com estagiários e com voluntários. Assim, não há como entender que o 

Programa Mais Educação tenha o objetivo de cultivar relações entre professores e 

alunos. 

Destaca-se também a intenção de utilizar um programa educacional para 

resolver problemas sociais, o que está exposto ao tratar da mobilização dos sujeitos 

para a garantia da proteção e da assistência social. 

Considerando o objetivo exposto no artigo primeiro, podemos analisar 

outros itens da Portaria, buscando identificar avanços e limites do Programa Mais 

Educação.  

Um item a ser destacado é a finalidade do Programa, descrita no artigo 

2º, inciso I, da portaria como sendo a de 

  

Apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão do 
ambiente escolar nas redes públicas de educação básica de 
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Estados, Distrito Federal e municípios, mediante a realização de 
atividades no contra turno escolar, articulando ações desenvolvidas 
pelos Ministérios integrantes do Programa (BRASIL, 2007a).  

 

No artigo 2º não encontramos clareza sobre quais são as atividades a 

serem desenvolvidas durante o período estendido de permanência dos alunos na 

escola, e nem tampouco sobre quais seriam os espaços contemplados naquilo que a 

portaria definiu como extensão do ambiente escolar. Porém, o parágrafo único do 

artigo 1º da portaria afirma que 

 

O programa será implementado por meio do apoio à realização, em 
escolas e outros espaços socioculturais, de ações socioeducativas 
no contra turno escolar, incluindo os campos da educação, artes, 
cultura, esporte, lazer, mobilizando-os para a melhoria do 
desempenho educacional, ao cultivo de relações entre professores, 
alunos e suas comunidades, à garantia da proteção social da 
assistência social e à formação para a cidadania, incluindo 
perspectivas temáticas dos 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 
(BRASIL, 2007a). 

 

Observamos que ao mesmo tempo em que propõe o apoio à ampliação 

do tempo e do espaço escolar, a portaria não explicita quais são as atividades a 

serem desenvolvidas nesse tempo, e assim, pode ser compreendida como o 

desenvolvimento de atividades de reforço, esportivas e extracurriculares. 

Com relação a ampliação do espaço escolar, também a portaria não 

explicita a forma como deve ser efetivada. Podemos entender que tal ampliação se 

dá em espaços fora da escola, como em museus, cinemas, praças, clubes e outros. 

A partir desta compreensão, a ampliação do tempo educativo pode ser 

apreendida, como cita o inciso II do artigo 2º, como uma forma de “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” (BRASIL, 2007a). 

Isso nos mostra como o Programa foi pensado para atender às metas 

acordadas junto a Organismos Internacionais, no processo de reforma da Educação, 

que discutimos anteriormente. 
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A ampliação do tempo escolar também está justificada na mesma 

Portaria, no inciso IV do artigo 2º, como forma de 

 

[...] 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; (BRASIL, 2007a) 

 

Este inciso evidencia o caráter assistencialista atribuído ao Programa. 

Estando a criança na escola, por tempo integral, a escola fica responsável por cuidar 

dela, diminuindo os riscos de questões sociais como o de estar nas ruas, a fome, a 

violência e a exploração infantil. De fato, isso diminui a situação de risco e melhora a 

situação social das crianças atendidas, atendendo o princípio da equidade 

valorizado pela reforma educacional na década de 1990, porém, não resolve os 

problemas sociais citados, servindo apenas como uma forma de não enfrentamento 

deles. Colocar a criança em período integral na escola não muda a condição social 

que ela vive em sua casa ou comunidade, nem tampouco diminui a diferença de 

classes imposta pela estrutura capitalista.  

O capítulo IV da Portaria apresenta as atribuições dos integrantes do 

Programa Mais Educação, trazendo no artigo 7º as competências dos Ministérios e 

Secretarias federais. Entre estas competências, destacamos os incisos 

 

II - prestar assistência técnica e conceitual na gestão e 
implementação dos projetos;  
III - capacitar gestores e profissionais que atuarão no Programa;  
IV - estimular parcerias nos setores público e privado visando à 
ampliação e ao aprimoramento do Programa; (BRASIL, 2007a) 

 

Se, por um lado o Estado mantém o controle do Programa, por meio da 

“assistência técnica e conceitual na gestão e implementação de projetos” 

(BRASIL, 2007a, grifo nosso), por outro propõe capacitar os gestores e 

profissionais que devem buscar recursos para a manutenção do programa, e 

estimula parcerias com os setores público e privado. Essa capacitação para a 

busca de recursos e o estímulo às parcerias retira do Estado a responsabilidade 

pela manutenção do Programa e atribui aos gestores essa responsabilidade. 
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Outro item que destacamos a partir da Portaria que instituiu o Programa 

Mais Educação é a articulação, como já apontamos anteriormente, entre quatro 

Ministérios que integram o Programa, elencados no artigo 4º da referida Portaria, à 

saber, 

 

Art. 4° Integram o Programa Mais Educação ações dos seguintes 
Ministérios:  
I - Ministério da Educação;  
II - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;  
III - Ministério da Cultura; e  
IV - Ministério do Esporte. (BRASIL, 2007a) 

 

Essa articulação entre os Ministérios, que já estava prevista no PDE, 

determina que cada Ministério integrante seja responsável pelos projetos por ele 

propostos, desde que acordados entre todos. Tal responsabilidade inclui os recursos 

financeiros para o desenvolvimento do projeto. Assim, é possível reduzir os recursos 

financeiros para a Educação, uma vez que o orçamento pode ser proveniente de 

outros Ministérios, que passam a propor e desenvolver ações educacionais, 

descentralizando assim essas atividades que antes estavam sob os cuidados do 

Ministério da Educação. 

Este precedente aberto a partir da proposta de um Programa 

interministerial, além de permitir que outros Ministérios atuem diretamente no campo 

educacional, abre outras possibilidades de empobrecimento da Educação. Nossa 

observação é feita, por exemplo, a partir do fato de que a exigência de profissionais 

formados para atuar na Educação é feita apenas para as ações propostas pelo 

Ministério da Educação e Cultura. As ações propostas por outros Ministérios ou 

quaisquer outros parceiros na execução do Programa podem ser desenvolvidas por 

estagiários, monitores e até voluntários, caso do conhecido programa “amigos da 

escola”. Identificamos aqui, novamente, o caráter neoliberal do Programa, uma vez 

que incentiva as pessoas, que já carecem de uma educação de qualidade, a 

participarem e se tornarem responsáveis por essa educação, que de certa forma, 

lhes foi negada, ou no mínimo negligenciada, pelo Estado. 

Um último aspecto que queremos evidenciar, sem a intenção de esgotar 

as análises sobre a Portaria que institui o Programa Mais Educação, está presente 

no Capítulo III – Das diretrizes para o apoio a projetos e ações, que orienta, no 

inciso VIII do Artigo 6º, que o Programa deve “[...] desenvolver metodologias de 
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planejamento das ações, que permitam a focalização da ação do Poder Público em 

regiões mais vulneráveis” (BRASIL, 2007a). O que nos chamou a atenção não é a 

orientação ao desenvolvimento de metodologias (...), mas sim a focalização em 

regiões mais vulneráveis, pois essa orientação evidencia o caráter com que as 

políticas sociais são propostas pelo Estado Capitalista. Sendo direcionadas para a 

parcela mais carente da população, objetivam atenuar os conflitos do sistema, mas 

não tem a intenção de resolver o problema da diferença de classes. 

Após a Portaria Interministerial n° 17/2007, o Ministério da Educação, por 

meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD, 

que posteriormente foi alterada para Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, lançou a Série Mais Educação. 

Esta série, composta por três cadernos – e por isso chamada de trilogia, é 

apresentada com “[...] o propósito de contribuir para a conceituação, a 

operacionalização e a implementação do Programa MAIS EDUCAÇÃO” (BRASIL, 

2009a, p. 06). 

De acordo com Silva (2013, p. 152), estes cadernos fornecem elementos 

que nos ajudam a compreender o locus do Programa Mais Educação no contexto 

atual da Educação Brasileira, não obstante o fato de serem simbólicos em relação 

aos princípios do Programa. Tal afirmação é justificada  

 

[...] primeiro, porque o tema da educação integral é visto como uma 
alternativa de qualidade para os problemas decorrentes da dita 
universalização do ensino fundamental; segundo, porque este 
programa ao tratar da educação integral não só revisita uma série de 
experiências progressistas que no passado estiveram vinculadas a 
importantes intelectuais da educação, mas também atualiza o que se 
denomina atualmente de educação integral a partir de ‘interesses’ 
que são específicos. (SILVA, 2013, p. 152) 

 

Na apresentação dos três cadernos, encontramos um resumo daquilo que 

é tratado em cada um deles. O primeiro caderno, intitulado Gestão Intersetorial no 

Território (BRASIL, 2009a), 

 

[...] ocupa-se dos marcos legais do Programa MAIS EDUCAÇÃO, 
das temáticas Educação Integral e Gestão Intersetorial, da estrutura 
organizacional e operacional do Programa MAIS EDUCAÇÃO, dos 
projetos e programas ministeriais que o compõem e de sugestões 
para procedimentos de gestão nos territórios. (BRASIL, 2009a, p. 06) 
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Este caderno foi elaborado pelo CENPEC - Centro de Estudos em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária14. Nele encontramos a apresentação do 

marco legal do Programa Mais Educação, as concepções de Educação Integral e, 

especialmente, as ideias da gestão intersetorial, assim como a estrutura de 

funcionamento do Programa, dos projetos interministeriais que o compõem e 

sugestões para a gestão intersetorial. 

Ao apresentar a intersetorialidade como uma nova forma de gestão da 

política, afirma-se no documento:  

 

[...] o Programa MAIS EDUCAÇÃO traz a intersetorialidade em sua 
gênese, uma conquista da intervenção pública no campo educativo. 
[...] trata-se de uma articulação entre os Ministérios da Educação, da 
Cultura, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Esporte, 
da Ciência e Tecnologia, do Meio-Ambiente, da Secretaria Nacional 
da Juventude da Presidência da República com o objetivo de efetivar 
a educação integral de crianças, adolescentes e jovens. A concepção 
de educação que sustenta o Programa afirma o potencial educativo 
de amplo espectro das políticas públicas setoriais: Assistência Social, 
Ciência e Tecnologia, Cultura, Educação, Esporte, Meio Ambiente. 
(BRASIL, 2009a, p. 24 – grifo do autor) 

 

Além dessa articulação entre Ministérios e Secretarias, trata também da 

intersetorialidade das ações desenvolvidas para a Educação Integral pelos estados, 

municípios, distritos, organizações não-governamentais e a sociedade civil de forma 

geral. De acordo com Pio (2014, p. 85), cabe ressaltar que “a intersetorialidade não 

é uma especificidade deste Programa, mas um aspecto delineado no PDE e 

amparado pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, e tem seu 

embasamento no desenvolvimento educacional a partir do regime de colaboração”.  

O documento enfatiza também, do ponto de vista dos direitos das 

crianças e adolescentes, que “as políticas setoriais se alinham – pela Constituição 

Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – no compromisso que têm 

com a garantia da proteção e desenvolvimento integral destes cidadãos. Estes 

direitos fazem parte da chamada agenda dos novos direitos sociais” (Brasil, 2009a, 

p. 24). Ao apresentar tal alinhamento, o documento imputa à escola de Educação 

Integral a corresponsabilidade sobre a garantia dos direitos constitucionais e aqueles 
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melhoria da qualidade da educação pública e do aprimoramento da política social. 



69 
 

previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente15, . Ora, isso significa que o lugar 

onde as crianças deveriam ter seus direitos garantidos pelo Estado, passa a ser 

responsável por garantir esses direitos e, no limite das possibilidades, cada criança 

e adolescente passa a ser, na escola, responsável por garantir os direitos que lhes 

deveriam ser garantidos pelo Estado. 

Outro aspecto da gestão intersetorial do território é apontado por Silva e 

Silva (2012). Ao discutirem o documento, apontam para o fato de que ao orientar as 

parcerias para a implementação do Programa Mais Educação, entre a escola e a 

comunidade local, ao mesmo tempo em que demonstra interesse pela diversidade 

cultural, também amplia o espaço de aprendizagem para além do espaço escolar. 

Assim, também é “[...] deslocada para o território a tarefa de educar e proteger 

crianças, jovens e adolescentes em um maior número de oportunidades, recursos e 

pessoal possível” (p. 128). Essa observação indica que a proposta da gestão 

intersetorial do território está inserida no projeto neoliberal, dando continuidade às 

proposições feitas desde a década de 1990, com vistas a garantir a manutenção do 

capital, como já discutimos anteriormente. 

Sobre esse aspecto, Silva e Silva (2013), em seu artigo intitulado A 

hegemonia às avessas no Programa Mais Educação, afirmam que as inovações 

apresentadas “[...] servem muito mais para legitimar os processos de reconfiguração 

da educação ao modo de acumulação flexível do capitalismo” (p. 717), concluindo 

que, na proposição do Programa, “[...] os dominantes, os capitalistas consentem que 

a educação seja conduzida pelos dominados [...], desde que a direção moral não 

questione a forma de exploração capitalista” (p. 717). 

Ao propor uma nova lógica de gestão, que o próprio documento denomina 

“gestão da incerteza”, encontramos a orientação de que 

 

[...] uma vez reconhecida a complexidade da tarefa de garantir o 
direito à educação integral nos municípios brasileiros, o passo 
seguinte é destacar elementos estratégicos que tenham poder de 
mobilizar os diversos atores em torno de um objetivo comum. Dito de 
outro modo, a intersetorialidade se materializa no cotidiano da gestão 
à medida que consegue criar consenso em torno de uma meta com a 
qual todos possam, em alguma medida, comprometer-se. (BRASIL, 
2009a, p. 25) 
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Sobre essa mobilização de “diversos atores” em torno de um objetivo 

comum, que se comprometam com uma meta comum, Silva (2013) afirma que, no 

Programa Mais Educação, ela se dá por meio de um “arranjo” que envolve várias 

instâncias do Estado e instituições, arranjo esse que pode 

 

[...] ser compreendido como a expressão de uma necessidade de 
diluição da ação universal do Estado na consecução dos direitos 
sociais, em um conjunto de ações focalizadas, pautadas no princípio 
da compensação e pretensamente articuladas entre si. Isso não só 
faz com que as políticas de promoção dos direitos sociais estejam 
adequadas, mormente, as diretrizes da política econômica [...] como 
também estejam adequadas aos preceitos, de fundo ideológico, da 
iniciativa privada que em matéria de educação, notadamente na 
educação oferecida às classes sociais desfavorecidas, possui 
interesses específicos no tipo de educação a ser oferecido. (p. 160) 

 

De acordo com a análise da gestão intersetorial do território, proposta no 

primeiro caderno da trilogia Mais Educação, observamos que esse Programa tem o 

objetivo de atribuir a responsabilidade pela garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes à escola e à comunidade, oferecendo atendimento em tempo integral, 

mas propondo que isso seja feito por meio de articulações no território onde se 

encontra a escola. Tal proposição desonera o Estado de suas responsabilidades, ao 

mesmo tempo em que responsabiliza a escola e a comunidade pelo sucesso (ou 

fracasso) do Programa, e ainda abre a possibilidade de que a educação ofertada no 

período integral seja uma prática à serviço dos interesses da manutenção do 

sistema do capital. 

O segundo caderno tem o título Educação Integral (BRASIL, 2009b) e  

 

[...] apresenta o texto referência sobre Educação Integral para o 
debate nacional. O texto foi produzido pelo Grupo de Trabalho 
composto por gestores e educadores municipais, estaduais, e 
federais, representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação – UNDIME, do Conselho Nacional dos Secretários de 
Educação – CONSED, da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação – CNTE, da Associação Nacional pela Formação de 
Profissionais da Educação – ANFOPE, de universidades e de 
Organizações não Governamentais comprometidas com a educação. 
O Grupo de Trabalho foi convocado pelo Ministério da Educação, sob 
coordenação da SECAD. (BRASIL, 2009b, p. 06) 

 

Analisar este caderno é fundamental para compreender a concepção de 

educação integral presente no Programa Mais Educação. O texto apresenta o 



71 
 

resultado das discussões realizadas por diversos setores da sociedade, sobre o 

tema da educação integral, no contexto do pós lançamento do Programa, 

considerando as características históricas, conceituais e legais. 

O documento se divide em três partes, sendo que na primeira 

encontramos as justificativas para a necessidade da educação integral. Na segunda 

apresentam-se as características históricas e legais da educação integral. E, na 

terceira, o resultado das discussões sobre a proposta de educação integral a partir 

do lançamento do Programa Mais Educação. 

A discussão sobre a necessidade da educação integral parte do princípio 

que, no nosso entendimento, mais do que justificar, vai depositar na educação 

integral a “esperança” da solução de problemas sociais que vão além do contexto da 

educação e das escolas. Fazemos essa observação a partir do momento em que o 

documento afirma que, para a construção da proposta de educação integral, é 

requerida “uma análise das desigualdades sociais, que relacione tanto os problemas 

de distribuição de renda quanto os contextos de privação de liberdades” (BRASIL, 

2009b, p. 10). 

Em destaque, o documento apresenta que “o direito à educação de 

qualidade é um elemento fundamental para a ampliação e para a garantia dos 

demais direitos humanos e sociais, e condição para a própria democracia, e a escola 

pública universal materializa esse direito” (BRASIL, 2009b, p. 13), e explicita que, a 

partir da complexidade e da urgência das demandas sociais, o desafio posto para a 

educação integral “é o da articulação dos processos escolares com outras políticas 

sociais, outros profissionais e equipamentos públicos, na perspectiva de garantir o 

sucesso escolar” (BRASIL, 2009b, p. 13). 

Para Pio (2014), a citada ampliação e garantia de direitos humanos e 

sociais supostamente se materializa ao se propor a educação integral “como uma 

alternativa de redução da vulnerabilidade e do risco social, os quais podem ser 

fatores influentes do baixo rendimento escolar, da evasão e da repetência” (p. 87), 

mazelas essas abordadas na primeira parte do documento em análise. 

Sobre o conceito de educação integral apresentado no documento, Silva 

(2013) afirma que o documento privilegia principalmente as questões 

 

[...] que tratam a escola pública com as suas características atuais 
como locus privilegiado para a inclusão social e não como um 
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espaço constituinte da sociedade, como se essa escola não fizesse 
parte dos processos que constituem a desigualdade social em nosso 
pais. (p. 162) 

 

Assim, atribuindo à escola essa característica de inclusão – 

exclusivamente, e desconsiderando que a escola também produz desigualdades 

sociais, as justificativas para a educação integral se apresentam sem considerar que 

ela não está livre da mesma contradição, quer seja, a de resolver uma questão 

social da qual ela própria é produtora, ainda que parcialmente. 

A segunda parte do caderno apresenta como o tema educação integral foi 

sendo discutido e praticado no Brasil desde o século XX, partindo do movimento 

integralista da década de 1930, se estendendo até as experiências dos Centros 

Educacionais Unificados, vivida na cidade de São Paulo (2000-2004). 

Ao concluir essa retomada histórica, o documento afirma que  

 

Essas experiências e concepções permitem afirmar que a Educação 
Integral se caracteriza pela ideia de uma formação “mais completa 
possível” para o ser humano, embora não haja consenso sobre o que 
se convenciona chamar de “formação completa” e, muito menos, 
sobre quais pressupostos e metodologias a constituiriam. Apesar 
dessa ausência de consenso, é possível afirmar que as concepções 
de Educação Integral, circulantes até o momento, fundamentam-se 
em princípios político-ideológicos diversos, porém, mantêm 
naturezas semelhantes, em termos de atividades educativas. 
(BRASIL, 2009b, p. 16) 

 

Apesar de reconhecer a falta de consenso sobre a expressão “formação 

completa”, que caracteriza a educação integral, seus pressupostos e metodologias, 

o documento não se preocupa em resolver essa questão de conceituação, 

dificuldade que pode ser encontrada em outros documentos que analisamos sobre o 

Programa Mais Educação. 

O documento segue afirmando que a multiplicidade de funções atribuídas 

atualmente à escola representa um grande desafio, que caracteriza-se pela 

dualidade da instituição educadora e protetora. Nesse desafio, o documento aborda 

a “Educação Integral em Tempo Integral” afirmando que, nesse contexto, 

 

[...] ampliam-se as possibilidades de atendimento, cabendo à escola 
assumir uma abrangência que, para uns, a desfigura e, para outros, 
a consolida como um espaço realmente democrático. Nesse sentido, 
a escola pública passa a incorporar um conjunto de 
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responsabilidades que não eram vistas como tipicamente escolares, 
mas que, se não estiverem garantidas, podem inviabilizar o trabalho 
pedagógico. (BRASIL, 2009b, p. 17) 

 

Sobre essa incorporação de responsabilidades, o documento ainda 

explicita que 

 

[...] a Educação Integral deve estar inscrita no amplo campo das 
políticas sociais, mas não pode perder de vista sua especificidade 
em relação às políticas educacionais dirigidas às crianças, aos 
jovens e aos adultos, atendendo a um complexo e estruturado 
conjunto de disposições legais em vigor no país. (BRASIL, 2009b, p. 
21) 

 

O que nos parece presente nessa parte do documento é a ênfase em 

atribuir à escola, e mais especificamente à proposta de educação integral, a 

responsabilidade de cuidar de problemas sociais que não são originalmente 

questões a serem resolvidas pela escola. Assim, a proposta da Educação Integral e 

em tempo integral é diluidora, ou dilui o sentido da educação escolar. Ao trazer para 

a escola várias outras tarefas e responsabilidades, se perde a ação central da 

escola. 

Sobre o conceito de educação integral, Silva (2013) afirma que 

 

[...] o conceito que se difunde em torno da educação integral, 
inclusive como política e orientação do Estado brasileiro, repousa na 
vontade ‘mínima’ no tratamento das questões referentes a escola 
pública, sempre pensada de acordo com outros interesses que não 
os universais. (p. 163) 

 

Esse autor sugere que, em relação à proposta do Programa Mais 

Educação de forma específica, e quanto às políticas sociais para a Educação, de 

forma mais ampla, a “ação do poder público precisa ser orientada por um 

entendimento mais amplo, elaborado e operacionalizada dentro uma perspectiva 

que se pretenda universal e não só de correção, através da ação focalizada 

naqueles que necessitam” (SILVA, 2013, p. 163). Do ponto de vista do autor, a 

proposta de uma nova forma de educação deveria envolveratingir todas as escolas 

públicas, e não apenas algumas, como proposto nos documentos do Programa. 

Ainda na segunda parte, o documento apresenta o percurso da educação 

integral, do ponto de vista legal, desde a Constituição Federal de 1988 até a Portaria 
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Interministerial nº 17/2007. Nessa parte, o texto retoma a proposta da 

implementação do Programa Mais Educação como o aumento do tempo escolar, por 

meio de ações desenvolvidas em parceria com a cultura, o esporte e a assistência 

social, características que já discutimos na abordagem do primeiro caderno da 

trilogia. 

A terceira parte do segundo caderno apresenta a educação integral como 

uma proposta em construção, destacando que 

 

A Educação Integral é fruto de debates entre o poder público, a 
comunidade escolar e a sociedade civil, de forma a assegurar o 
compromisso coletivo com a construção de um projeto de educação 
que estimule o respeito aos direitos humanos e o exercício da 
democracia. (BRASIL, 2009b, p. 27) 

 

Aqui, encontramos novamente características neoliberais que já 

discutimos, presentes na proposição das políticas sociais e gestão pública do Brasil 

desde a reforma da década de 1990. A responsabilização que é conduzida, com 

vistas a atribuir à sociedade o objetivo de resolver os problemas sociais, se não 

retirando completamente essa atribuição do Estado, pelo menos dividindo-a com a 

sociedade.  Também destacamos, nesse “compromisso coletivo”, como aponta Pio 

(2014, p. 88), que o incentivo à participação da sociedade na elaboração e 

encaminhamento das propostas sociais é uma forma de constituir consensos nas 

decisões e garantir a governança da sociedade. 

Mais uma vez o documento apresenta características que já discutimos 

na análise do primeiro caderno no que se refere a questão da intersetorialidade do 

Programa Mais Educação, ao afirmar que 

 

A formulação de uma proposta de Educação Integral está implicada 
na oferta dos serviços públicos requeridos para atenção integral, 
conjugada à proteção social, o que pressupõe políticas integradas 
(Intersetoriais, transversalizadas) que considerem, além da 
educação, outras demandas dos sujeitos, articuladas entre os 
campos da educação, do desenvolvimento social, da saúde, do 
esporte, da inclusão digital e da cultura. (BRASIL, 2009b, p. 28) 

 

Esse excerto do segundo caderno demonstra a importância da 

intersetorialidade como característica marcante do Programa Mais Educação. 
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Sobre a questão de o Programa estar associado à ideia de atenção 

integral como proteção social, Silva (2013) afirma que 

 

Na verdade, esse esquema adotado pelo Caderno apresenta uma 
inovação importante: o deslocamento do direito a educação (primeiro 
dos direitos constitucionais) para o campo da assistência social. 
Nesse caso, o sentido principal da ação está, não na efetividade do 
direito a educação de forma integral (acesso, permanência e 
conclusão do período básico de escolarização com qualidade), mas 
sim em princípios assistencialistas, medidas compensatórias que, em 
última instância, procuram (apenas) formulas de correção da 
desigualdade social, mantendo-a, portanto, em níveis toleráveis. (p. 
166) 

  

Ao tratar especificamente da escola, o segundo caderno apresenta mais 

uma vez o aspecto da territorialidade, ao evidenciar que “o debate acerca da 

educação integral requer o alargamento da visão sobre a instituição escolar” 

(BRASIL, 2009b, p. 28), propondo que a abertura para o diálogo possa ser 

expressão de que “a escola compõe uma rede de espaços sociais (institucionais e 

não-institucionais) que constrói comportamentos, juízos de valor, saberes e formas 

de ser e estar no mundo” (Moll, 2007, p.139 apud BRASIL, 2009b, p. 28).  

Sobre uma nova concepção de escola, o documento afirma que 

 

Não se deve ter receio de assumir que a escola, neste momento, tem 
ocupado esse lugar central no “cuidado” às crianças e aos jovens, 
ainda que enfrentando inúmeros desafios e fazendo-o de modo 
solitário. Além disso, é preciso salientar o fato de que a instituição 
escolar, por vezes, não tem sabido estabelecer um diálogo com a 
sociedade, o que pode estar associado a convicções e crenças que 
impedem a leitura do momento histórico que exige novas formas de 
funcionamento das instituições, a partir do redirecionamento de sua 
função. Pode-se afirmar que o compartilhamento das decisões e a 
ação coletiva tornaram-se imperativos na relação entre escola e 
sociedade. (BRASIL, 2009b, p. 29) 

 

Ao mesmo tempo em que admite que as escolas vêm exercendo “de 

modo solidário” a função de cuidar das crianças e jovens, o documento não 

apresenta outra forma de resolver essa questão, a não ser a de “transferir” essa 

responsabilidade do Estado para a escola e para a sociedade. Assim, a mesma 

sociedade que sofre das mazelas impostas pelas diferenças sociais também é 

responsável por resolver os problemas gerados por essas diferenças. 



76 
 

Ao tratar da relação entre escola e comunidade, o segundo caderno 

indica que para desenvolver o projeto da educação integral, “a escola e demais 

instituições sociais podem ser orientadas a se constituir como uma ‘comunidade de 

aprendizagem’” (BRASIL, 2009b, p. 30). Para que assim se constitua, propõe o 

estabelecimento de políticas socioculturais, que, além de reconhecer as diferenças, 

sejam capazes de promover a igualdade e estimular os ambientes de trocas, por 

meio de um projeto que esteja “comprometido com a transformação da sociedade e 

com a formação de cidadãos e encontra, no diálogo, uma ferramenta eficaz” 

(BRASIL, 2009b, p. 31). Ao propor esse projeto, o documento afirma ainda que, 

“dessa forma, a escola poderá ser afetada positivamente, pelas práticas 

comunitárias, pela liberdade e autonomia presentes nos espaços de educação 

informal, pela concretude e pelo movimento da vida cotidiana” (BRASIL, 2009b, p. 

31). 

Aqui reside o que Silva (2013) denomina de 

 

[...] ‘comunitarismo’: o incentivo desmensurado, realizado pelo 
Estado [...], da ação comunitária, em geral, direcionado somente para 
a população pobre, como mais uma alternativa aos problemas 
sociais existentes. De acordo como esse ‘interesse’, o público a ser 
atendido não deve ser somente receptor da ação do Estado, mas 
também agente dessa ação. (p. 168) 

 

De acordo com Pio (2014, p. 89), “com base no comunitarismo, percebe-

se que, na escola, devem ocorrer práticas que estão associadas a uma educação 

que vislumbra a coesão e estabilidade social”. Assim, podemos compreender porque 

as relações da escola com as comunidades do entorno escolar têm significado 

imprescindível, “já que se busca apaziguar com práticas articuladoras o que está 

desarticulado pela atual realidade capitalista” (PIO, 2014, p. 89). 

Ainda na terceira parte do documento, é abordada a questão da 

ampliação dos espaços escolares, além da ampliação do tempo, pressuposto do 

Programa Mais Educação. Essa ampliação é tratada a partir da ideia do uso dos 

espaços comunitários do entorno da escola. Sobre isso, o documento afirma que 

 

[...] a escola – por meio de planejamento, projetos integrados e 
também de seu projeto pedagógico – pode proporcionar 
experiências, fora de seu espaço formal, que estão vinculadas a 
esses seus projetos institucionais, elaborados pela comunidade 
escolar. Encontram-se, nesse caso, por exemplo, as visitas a 
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museus, parques e idas a outros espaços socioculturais, sempre 
acompanhadas por profissionais que, intencionalmente, constroem 
essas possibilidades educativas em outros espaços educativos que 
se consolidam no projeto maior – o do espaço formal de 
aprendizagens. (BRASIL, 2009b, p. 34) 

 

Desse modo, a ampliação dos espaços não acontece no ambiente 

escolar, mas sim é concebida a partir da comunidade, por meio de espaços públicos 

ou privados já existentes no entorno da escola. De acordo com Silva (2013, p. 166), 

“isso tende a desobrigar o Estado e a fortalecer essa iniciativa privada, apontando 

um caminho em que as relações econômicas em torno do campo educacional, cada 

vez mais poderão pautar os ‘interesses’ contidos nas políticas públicas”. 

Para o autor, “por esse caminho a escola pública acaba por assumir, 

também, uma função empreendedora já que cabe a ela resolver os seus próprios 

problemas de ordem estrutural” (SILVA, 2013 p. 166). 

O segundo caderno aborda também a formação de “educadores” na 

perspectiva da educação integral. O próprio documento usa a terminologia 

educadores, ao invés de professores, o que, no nosso entendimento, está 

relacionado à abertura das práticas escolares para a possibilidade de serem 

exercidas por outros profissionais, como estagiários e voluntários. O documento 

explicita ainda que “educador é aquele que reinventa a relação com o mundo, que 

reinventa sua relação com o conteúdo que ensina, com o espaço da sala de aula e 

com seus alunos” (BRASIL, 2009b, p. 36). 

Desse modo, o documento incentiva os professores (e outros 

educadores) para se “reinventarem”, assumindo a responsabilidade de encontrar 

técnicas e estratégias para resolver os problemas enfrentados nas escolas, desde 

os já conhecidos até os novos, gerados pela prática da educação integral. 

Aqui, podemos destacar a substituição do termo “professor” por 

“educador” num contexto de ampliação de tarefas dos professores e valorização de 

outros profissionais pelo Estado. Isso demonstra a ausência do Estado combinando 

com o plano de perpetuação das relações capitalistas e mostra a alteração do papel 

da escola, que numa perspectiva social deveria garantir, por exemplo, conteúdos e 

bons professores. 

Outro aspecto importante discutido no caderno Educação Integral é a 

relação entre o papel do Estado e as redes socioeducativas no Programa Mais 
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Educação. O documento aborda a ideia das redes socioeducativas ao afirmar que a 

necessidade de 

  

[...] construção de projetos político-pedagógicos requer estratégia de 
mobilização, para que os processos educativos sejam pensados por 
meio da construção de redes socioeducativas, a partir da relação 
dialógica entre a escola e a comunidade. Nesses projetos, a escola 
tem o papel de sede e centro, mas o fluxo de saberes a transborda 
em busca de valores, conhecimentos, experiências e recursos 
disponíveis localmente: nas universidades, em instituições de 
educação não-formal, nas escolas técnicas, nas empresas, nas 
ONGs, nos movimentos sociais e nas pessoas, em geral. (BRASIL, 
2009b, p. 46) 

 

A ideia de redes socioeducativas está relacionada com a “perspectiva de 

criar uma outra cultura do educar/formar, que tem na escola seu locus catalisador, 

mas que a transcende, para explorar e desenvolver os potenciais educativos da 

comunidade” (BRASIL, 2009b, p. 45) 

Por sua vez, o Estado fica com o papel de indutor da educação integral. 

De acordo com o documento, “essa ação indutora expressa a vontade política e a 

determinação para investir mais recursos e para estimular e fortalecer os 

mecanismos de controle público” (BRASIL, 2009b, p. 41).  

Do documento, depreende-se que, enquanto indutor, o Estado entende 

que “a proposta de Educação Integral representa um esforço para superar a 

dicotomia da quantidade e qualidade enraizada na história da ampliação da 

matrícula nos Sistemas Públicos de Ensino, de modo a promover o acesso, a 

permanência e o sucesso das crianças, dos adolescentes e dos jovens nas escolas” 

(BRASIL, 2009b, p. 41). 

Destaca-se desse excerto do documento a posição do Estado como 

“indutor”. O Estado induz a educação integral, mas não realiza e muito menos 

assume para si a responsabilidade por essa educação. 

Para a concretização da Educação Integral de Tempo Integral, o 

documento defende que “dois conceitos podem contribuir para o entendimento da 

atual proposta de Educação Integral: intersetorialidade e governança” (BRASIL, 

2009b, p. 43). 

A intersetorialidade traz as características que já discutimos no primeiro 

caderno. Já a governança trata da 
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[...] capacidade de coordenar atores sociais e políticos envolvidos, 
dotados de poder e legitimidade no processo decisório de políticas 
públicas, para que além de fortalecer contextos democráticos, se 
possa alcançar objetivos comuns a um menor custo, o que 
potencializa novas ações. A governança também torna mais 
transparentes as relações entre estado e sociedade e contribui para 
que o Estado seja capaz de responder adequadamente às demandas 
sociais, implementando intervenções ajustadas à resolução dos 
problemas diagnosticados. (BRASIL, 2009b, p. 43) 

 

Novamente encontramos no documento as características neoliberais que 

se apresentam nas proposições das políticas sociais. Nesse caso, o texto apresenta 

referência ao aumento da eficiência e à redução de custos. 

Assim, o segundo caderno da trilogia Série Mais Educação, que discute a 

educação integral, apesar de justificar a ampliação do tempo escolar pela 

necessidade de melhoria na qualidade da educação, apresenta aspectos que, se 

não descaracterizam essa justificativa inicial, pelo menos distorcem esse princípio. O 

que encontramos é que a proposta não se configura preocupada com a possível 

solução de questões educacionais, mas muito mais sociais, como a proteção das 

crianças, adolescentes e jovens. Além disso, destacamos também que a proposta 

está direcionada para a responsabilização das escolas, da comunidade e dos 

agentes que atuam no Programa, e incentiva as parcerias com a comunidade local 

do entorno da escola, desresponsabilizando e desonerando assim o Estado dessas 

atribuições que seriam de sua competência.  

O terceiro caderno da trilogia, intitulado Rede de Saberes Mais 

Educação (BRASIL, 2009c), sugere  

 

[...] caminhos para a elaboração de propostas pedagógicas de 
Educação Integral por meio do diálogo entre saberes escolares e 
comunitários. Esses caminhos são representados na forma de 
Mandalas de Saberes para incorporar as diversas realidades 
territoriais brasileiras. (BRASIL, 2009a, p. 06). 

 

Este caderno apresenta uma proposta para a elaboração dos projetos 

pedagógicos do Programa Mais Educação. A proposta de educação integral 

apresentada no documento fundamenta-se nas concepções da interculturalidade, 

posição assumida no documento, ao afirmar que 

 

[...] propomos uma educação intercultural. Ela surge no âmbito da 
luta contra os processos de exclusão social por meio dos diversos 



80 
 

movimentos sociais que reconhecem o sentido e a identidade cultural 
de cada grupo e, ao mesmo tempo, busca constituir-se através do 
espaço de diálogo/conflito/negociação que possuem como desafio. A 
educação intercultural desenvolve-se na busca por espaços de 
interação de grupos diferenciados e enriquece-se neste processo. 
(BRASIL, 2009c, p. 15) 

 

Ao defender a proposta da interculturalidade, o documento esclarece que 

 

A interculturalidade remete ao encontro e ao entrelaçamento, àquilo 
que acontece quando os grupos entram em relação de trocas. Os 
contextos interculturais permitem que os diferentes sejam o que 
realmente são nas relações de negociação, conflito e reciprocidade. 
Escola e comunidade são desafiadas a se expandirem uma em 
direção a outra e se completarem. (BRASIL, 2009c, p. 21)  

 

A partir do raciocínio descrito por Umberto Eco, intitulado Obra Aberta, 

onde o autor caracteriza esse tipo de manifestação artística como um sistema 

imprevisível, não fechado em si, interpenetrável e ao mesmo tempo auto 

organizável, que assume diferentes formatos dependendo da interação com o 

público, o documento foi organizado na forma de “Mandalas de Saberes”, 

justificando que os pressupostos para educação integral apresentados querem 

“assumir um formato aberto pois pretende nascer da diversidade cultural e 

educacional brasileira” (BRASIL, 2009c, p. 17). 

Ao explicar a adoção da “mandala” para o Programa Mais Educação, o 

documento afirma que ela 

 

[...] funciona como ferramenta de auxílio à construção de estratégias 
pedagógicas para educação integral capaz de promover condições 
de troca entre saberes diferenciados. A educação intercultural pode 
ser comparada a um sistema dinâmico, imprevisível, um árduo 
trabalho de liberdade, de devir histórico, um esforço incessante de 
nos reconhecer em constante mutação. A educação pode ser vista, 
assim, como um laboratório de experiências culturais, sociais e 
históricas em que a realidade e o conhecimento adquirem 
sucessivamente novas formas. (BRASIL, 2009c, p. 23) 

 

Estabelecendo uma comparação com a obra de Umberto Eco, o 

documento esclarece que  

 

[...] a Mandala de Saberes atua como obra que não encerra em si 
suas possibilidades, mas se abre para que diferentes sujeitos 
possam escolher suas condições, sequências, formas... 
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transformando a prática educacional em espaço de diálogo e 
negociação, ou talvez em espaço de criação. (BRASIL, 2009c, p. 28) 

 

Em sua conclusão, o terceiro caderno destaca que  

 

A educação integral desafia-nos a construir e ampliar nossas trocas e 
diálogos entre escolas e comunidades. Para isto é necessário 
reconhecermos as distâncias que ainda marcam essas relações. 
Este desafio aumenta se pensarmos que cada escola e cada 
comunidade, mesmo que com aportes de programas de governo, são 
responsáveis pela superação de seus próprios limites vividos, porque 
são elas que os conhecem e que podem reinventá-los. O desafio do 
programa, portanto, é estruturar-se sob uma base capaz de permitir 
que os diversos projetos de educação integral sejam territorializados 
e nasçam em resposta a cada realidade. (BRASIL, 2009c, p. 89) 

 

É explicita a responsabilização da escola e da comunidade – e porque 

não pensar de cada indivíduo, com relação à “superação de seus próprios limites”. 

Em sua discussão sobre o terceiro caderno, tratando sobre essa 

responsabilização dos chamados agentes da educação, Silva (2013) afirma que, ao 

contrário do que propõe este documento,  

 

[...] não pode ser nas ‘costas’ desses supostos ‘agentes’ das 
comunidades que se devem depositar funções relativas ao 
desenvolvimento qualitativo da escola pública. Ademais, nessas 
‘comunidades’, também encontramos uma serie de contradições que, 
muitas vezes, podem vir a comprometer o desenvolvimento 
educacional das escolas; elas, não são livres das mazelas típicas da 
sociedade brasileira, apesar do caderno apresentar, assim nos 
parece, uma visão romantizada das possibilidades existentes nos 
‘saberes comunitários’, ignorando a existência de contradições e 
disputas de interesses em todas as instancias da sociedade. (p. 171) 

 

Concordamos com Silva (2013, p. 172), quando este autor afirma que não 

se trata de descartar o diálogo entre escola e comunidade, mas ao contrário, eles 

devem sim ser estimulados. Ele completa afirmando que é questionável a 

responsabilização direta da comunidade pela qualidade do ensino, e lembra que “a 

responsabilidade na oferta de um serviço de qualidade referente a educação é, 

primordialmente, do Estado democrático que tem legitimidade e recursos para tal 

fim”. 

Silva (2013, p. 172) chama a atenção ainda para o fato de que não 

encontramos nos documentos proposições que orientem a “construção de um 
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projeto de educação integral para as escolas que se baseie nas condições 

estruturais objetivas, mas sim na capacidade das escolas em gestarem esses 

projetos”. 

O documento apresenta questionamentos inquietantes, tais como “Estaria 

a escola sabendo agir sob a ótica da diferença? Seriamos nós, professores 

brasileiros contemporâneos, capazes de estabelecer relações verdadeiras com 

nossos alunos? Com os saberes de seus pais?”(BRASIL, 2009c, p. 19). Esses 

questionamentos aparecem  

 

[...] sempre associando a ideia da ‘diferença’ e das ‘desigualdades 
sociais’, isto é, colocando em evidência o combate às desigualdades 
sociais por meio do respeito as diferenças entre os indivíduos e 
enfraquecendo a ideia de que a desigualdade social em nosso pais 
possui no corte econômico a sua principal característica (e o seu lado 
mais perverso). (Silva, 2013, p. 173) 

 

Nessa direção, apresentar a educação integral como uma possibilidade 

de solução para os problemas da escola, ou ainda de problemas sociais, como 

vimos que os documentos tentam induzir, significa, no nosso entendimento, delegar 

à educação a tarefa de resolver problemas que tem origem na questão econômica, e 

não na questão educacional. Trata-se mais de uma estratégia de uso da escola 

pública para atenuar mazelas sociais do que uma forma viável de melhora na 

qualidade da educação ofertada no país. Quando tratam da melhoria da qualidade 

da educação, os documentos se referem aos padrões de qualidade e eficiência do 

Estado reformado na perspectiva gerencial e, nessa lógica, é preciso se livrar do 

social. 

Feita a análise dos três cadernos que fundamentam teoricamente a 

Educação Integral, passamos para a análise de como ocorre a adesão e a 

operacionalização do Programa Mais Educação. Para tanto, fizemos o estudo do 

Manual Operacional de Educação Integral (BRASIL, 2014b). 

Esse documento foi instituído pelo MEC, Secretaria de Educação Básica 

– SEB e pela Diretoria de Currículos e Educação Integral – DCEI. A primeira edição 

foi lançada em 2010, tendo sido atualizado nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Nossa análise foi feita sobre a última edição, de 2014. 
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Após a apresentação inicial, onde é retomado o tema do Programa Mais 

Educação e seu amparo legal, desde a Portaria Interministerial nº 17/2007, o 

documento apresenta, em seu item 2, as atividades propostas para o Programa. 

Essas atividades estão organizadas em sete macrocampos: 1. 

Acompanhamento pedagógico16; 2.  Comunicação, uso de mídias e cultura digital e 

tecnológica17; 3. Cultura, artes e educação patrimonial18; 4. Educação ambiental, 

desenvolvimento sustentável e economia solidária e criativa/educação econômica 

(educação financeira e fiscal)19; 5. Esporte e lazer20; 6. Educação em direitos 

humanos; e 7. Promoção da saúde. 

Sobre essas atividades propostas como possíveis para serem executadas 

no Programa Mais Educação, mesmo aceitando uma possível tentativa de 

contemplar a diversidade existente no Brasil, o que percebemos nos dados 

coletados e que iremos apresentar na próxima sessão, é que em geral as escolas 

optam pelas mesmas atividades. Esse fato está relacionado à falta de profissionais 

para desenvolver uma diversidade maior de atividades e, principalmente, às 

limitações impostas pelas estruturas físicas deficientes das escolas públicas. Como 

já discutimos, o que se propõe como solução para essa questão dos espaços físicos 

deficientes ou inexistentes é a “ampliação” do território educativo. 

O próprio documento sugere essa ampliação do território, ao declarar que 

  

                                                           
16

 O Macrocampo Acompanhamento Pedagógico continua sendo obrigatório, agora com apenas a atividade 
Orientação de Estudos e Leituras que contemplará as diferentes áreas do conhecimento envolvendo todas as 
atividades disponíveis anteriormente (alfabetização, matemática, história, ciências, geografia, línguas 
estrangeiras e outras). A atividade tem por objetivo a articulação entre o currículo e as atividades pedagógicas 
propostas pelo PME. Essa atividade será realizada com duração de uma hora a uma hora e meia, diariamente, 
sendo mediada por um monitor orientador de estudos, que seja preferencialmente um estudante de 
graduação ou das Licenciaturas vinculado ao PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), 
ou ainda, estudantes de graduação com estágio supervisionado. (BRASIL, 2014b, p. 5) 
17

 Atividades de Ambiente de Redes Sociais, Fotografia, Histórias em Quadrinhos, Jornal Escolar, Rádio Escolar, 
Vídeo, Robótica Educacional e Tecnologias Educacionais. (BRASIL, 2014b, p. 6) 
18

 Atividades de Artesanato Popular, Banda, Canto Coral, Capoeira, Cineclube, Danças, Desenho, Educação 
Patrimonial, Escultura/Cerâmica, Grafite, Hip-Hop, Iniciação Musical de Instrumentos de Cordas, Iniciação 
Musical por meio da Flauta Doce, Leitura e Produção Textual, Leitura: Organização de Clubes de Leitura, 
Mosaico, Percussão, Pintura, Práticas Circenses, Sala Temática para o Estudo de Línguas Estrangeiras e Teatro. 
(BRASIL, 2014b, p. 6)  
19

 Atividades de Horta Escolar e/ou Comunitária, Jardinagem Escolar, Economia Solidária e Criativa /Educação 
Econômica (Educação Financeira e Fiscal). (BRASIL, 2014b, p. 7) 
20

 Atividades de Atletismo, Badminton, Basquete de Rua, Basquete, Corrida de Orientação, Esporte da 
Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas (basquete, futebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez), 
Futebol, Futsal, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Luta Olímpica, Natação, Recreação e 
Lazer/Brinquedoteca, Taekwondo, Tênis de Campo, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Xadrez Tradicional, 
Xadrez Virtual e Yoga/Meditação, (BRASIL, 2014b, p. 7) 
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Os planos de atendimento deverão ser definidos de acordo com o 
projeto político pedagógico das unidades escolares e desenvolvidos, 
por meio de atividades, dentro e fora do ambiente escolar, ampliando 
tempo, espaço e oportunidades educativas, na perspectiva da 
educação integral do estudante. (BRASIL, 2007b, p. 18) 

 

Outro item que destacamos na análise do Manual é o item 5 (BRASIL, 

2014b, p. 17), que apresenta as orientações e critérios para a adesão ao Programa 

Mais Educação, à saber: 

 

O Programa Mais Educação estabeleceu os seguintes critérios para 
seleção das unidades escolares urbanas em 2014: 

 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. 

O Programa Mais Educação estabeleceu os seguintes critérios para 
seleção das unidades escolares do campo em 2014: 

 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, 
2014b, p. 17) 

 

Como já anunciamos, o Programa Mais Educação não atinge todas as 

escolas. Para participar do Programa, a escola deve aderir a ele. Porém, tal adesão 

está condicionada aos critérios pré-estabelecidos que são determinados no Manual. 

Sobre esses critérios, destacamos a forma como condicionam as escolas 

a aderir a outros programas para que possam depois aderir ao Mais Educação. 

Esses outros Programas são o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cujo 

objetivo é prestar assistência financeira suplementar para as escolas públicas de 

Educação Básica, e o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola), que se 

trata de um programa de apoio à gestão escolar, com base no planejamento 

participativo. 

Destacamos também o critério que condiciona a adesão ao Programa 

Mais Educação aos resultados do IDEB, que apresenta na forma de indicador, o 

resultado do fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações, e o critério 
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do percentual de alunos participantes do Programa Bolsa Família. Esses critérios 

apontam para uma associação da política educacional com as políticas de 

distribuição de renda e alívio à pobreza, como aponta Silva (2013). Sobre essa 

associação estabelecida nos critérios de adesão ao Programa Mais Educação, esse 

autor afirma que 

 

Nossa analise nos conduziu a pensar que esse programa do governo 
federal, o programa Mais Educação, traz em sua formulação um tipo 

de “interesse” em relação as funções desempenhadas pela escola 

pública na atualidade. Nos últimos anos, tem-se imputado a essa 
instituição um sentimento salvacionista frente aos problemas gerados 
pela desigualdade social e isso não é uma opinião despropositada, 
pelo contrário, está de acordo com um entendimento que, pelo 
menos no Brasil, é hegemônico, e vem sendo difundido, 

principalmente, pela iniciativa privada através de seus “braços” 

(aparelhos privados de hegemonia) no âmbito daquilo que 
costumeiramente chamamos de sociedade civil organizada. 
Tal entendimento procura difundir que cabe a esta instituição não 
mais estar só preocupada com o que lhe é peculiar, isto é, a 

escolarização de crianças e jovens – o aprendizado de habilidades 

tidas como básicas – para a inserção na sociedade. Enquanto 

instituição socializadora, à escola é atribuída uma função bem mais 
ampla e que está diretamente relacionada com uma ideia de 
compensação, ou, pelo menos, do cumprimento de outros tipos de 
função que não só o fornecimento das habilidades básicas, tais 
como: saúde, esportes, cultura, lazer, direitos humanos, assistência 
social. (SILVA, 2013, p. 112) 

 

Assim, no pensamento do autor, encontramos mais uma demonstração 

de como se constrói a ideologia de que a escola é a solução para os problemas 

sociais. 

Para além do fato que já apontamos, de que o Programa Mais Educação 

não está proposto para todas as escolas, encontramos no Manual a indicação de 

que o Programa não tem a intenção de atender a todos os alunos, ou pelo menos 

não sugere isso. Nosso entendimento está pautado no fato de que o documento 

afirma que, para participar do Programa, os estudantes devem ser selecionados, 

com preferência para 

 

 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; 
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 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, 2014b, p. 18) 

 

É clara a intenção de atender preferencialmente os estudantes em 

situação de repetência, evasão e aqueles que são atendidos pelo Programa Bolsa 

Família.  

Na sequência de nossa análise sobre o Manual Operacional de Educação 

Integral, destacamos o excerto onde o documento trata de quem deve desenvolver 

as atividades. Sob o título “Monitores (Voluntários)”, propõe: 

 

O trabalho de monitoria deverá ser desempenhado, 
preferencialmente, por estudantes universitários de formação 
específica nas áreas de desenvolvimento das atividades ou pessoas 
da comunidade com habilidades apropriadas, como, por exemplo, 
instrutor de judô, mestre de capoeira, contador de histórias, agricultor 
para horta escolar, etc. Além disso, poderão desempenhar a função 
de monitoria, de acordo com suas competências, saberes e 
habilidades, estudantes da EJA e estudantes do ensino médio. 
(BRASIL, 2014b, p. 18-19)  

 

O Documento ainda recomenda claramente “a não utilização de 

professores da própria escola para atuarem como monitores, quando isso significar 

ressarcimento de despesas de transporte e alimentação com recursos do FNDE”. 

(BRASIL, 2014b, p. 19) 

Destaca-se também que os monitores não são remunerados. Apenas 

recebem uma ajuda de custo para transporte e alimentação. 

Essa proposição do trabalho com monitores ainda em formação, pessoas 

da comunidade e alunos da EJA ou Ensino Médio reforça questões que já 

abordamos anteriormente, como a responsabilização da comunidade escolar e da 

comunidade onde está localizada a escola para com a melhoria da educação, como 

a redução dos investimentos públicos em educação e como imputar a 

responsabilidade de melhorar a educação para aqueles a quem essa mesma 

educação foi negada ou negligenciada. 

No item 6, o Manual descreve a forma de financiamento do Programa 

Mais Educação. De acordo com o documento, “o montante de recursos destinados a 
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cada escola será repassado por intermédio do Programa Dinheiro Direto na Escola – 

PDDE/Educação Integral” (BRASIL, 2014b, p. 19). Esses recursos transferidos para 

a implementação do Programa Mais Educação, de acordo com o Manual, dividem-se 

na forma de custeio ou capital. No custeio enquadram-se o Ressarcimento com as 

despesas de transporte e alimentação dos monitores responsáveis pelo 

desenvolvimento das atividades, a aquisição dos materiais pedagógicos necessários 

às atividades (conforme kits sugeridos), e aquisição de outros materiais de consumo 

e/ou contratação de serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de 

educação Integral. No capital está a aquisição de bens ou materiais (de acordo com 

os kits sugeridos) e outros bens permanentes necessários ao desenvolvimento das 

atividades (BRASIL, 2014b, p. 20) 

O valor a ser transferido para as escolas nas categorias de custeio e 

capital é calculado levando em consideração o número de alunos inscritos no 

Programa. Para até 500 alunos, são destinados R$ 3.000,00 para custeio e R$ 

1.000,00 em capital. De 501 até 1.000 alunos, são R$ 6.000,00 para custeio e R$ 

2.000,00 em capital. Havendo mais de 1.000 alunos inscritos, o valor de custeio 

passa a ser de R$ 7.000,00 e o capital permanece igual a R$ 2.000,00. 

Desses valores destinados ao Programa Mais Educação, destacamos o 

fato de não haver um investimento por aluno. Compreendemos que as atividades 

serão desenvolvidas para o conjunto de alunos ou para um grupo deles, e não 

individualmente, porém, estamos considerando nessa análise a diferença de 

atividades que podem ser desenvolvidas, por exemplo, em uma escola que tem 100 

alunos inscritos no Programa e em uma escola que tem 500 alunos inscritos. Nos 

chama a atenção também um questionamento que não vamos responder nesse 

trabalho, por conta de seus limites, mas que trazemos ainda assim, e deixamos 

como sugestão de continuidade dessa pesquisa: os recursos destinados ao 

Programa Mais Educação são suficientes para que o Programa contribua 

efetivamente com a melhoria da Educação e atenda os 50% dos alunos 

matriculados na Educação Básica como está proposto na meta 6 do PNE 2014-2013 

(BRASIL, 2014a)? 

Outro ponto que nos chamou atenção no Manual Operacional de 

Educação Integral apresenta-se no item 8, que propõe e incentiva a adesão das 

escolas à ação chamada Relação Escola-Comunidade. Essa ação 
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[...] apoia a abertura das escolas aos finais de semana para 
realização de ações de educação não-formal, no âmbito do lazer, das 
artes, da cultura, do esporte, do ensino complementar e da formação 
inicial para o trabalho e para a geração de renda. (BRASIL, 2014b, p. 
28) 

 

O objetivo dessa ação é “promover espaços para o exercício da 

cidadania, para a organização comunitária e para a aproximação entre comunidade 

e escola com o reconhecimento e respeito aos diferentes saberes” (BRASIL, 2014b, 

p. 28). O Manual orienta que as atividades desenvolvidas nos finais de semana 

sejam 

 

[...] realizadas por pessoas e/ou instituições que atuam de forma 
voluntária, escolhidas de acordo com a demanda da comunidade, 
preferencialmente, por aquelas que valorizem os saberes e fazeres 
da localidade e organizadas por uma equipe local formada por 
integrantes da escola e da comunidade, com a orientação da 
secretaria de educação. (BRASIL, 2014b, p. 28) 

  

A ação é incentivada inclusive com diferenciação nos valores dos 

recursos destinados para as escolas que optarem por ela. Em nossa análise, esse 

incentivo, ainda que pequeno, é um atrativo para escolas que sofrem pela escassez 

de recursos. 

De acordo com o Manual essa ação visa  

 

[...] fortalecer a integração entre escola e comunidade, ampliar as 
oportunidades de acesso a espaços de promoção da cidadania e 
contribuir para a redução da violência escolar em unidades 
localizadas em regiões de risco e vulnerabilidade social. 
A estratégia utilizada é estreitar a parceria entre escola e 
comunidade ocupando criativamente o espaço escolar nos finais de 
semana com atividades educativas, culturais, esportivas, de 
formação inicial para o trabalho e geração de renda oferecidas aos 
alunos e à população do entorno. Baseia-se na solidariedade e no 
diálogo, no respeito às diferenças e no voluntariado. (BRASIL, 
2014b, p. 28-29) 

 

Mais uma vez destacamos aqui as características que já apontamos, do 

envolvimento e consequente responsabilização da comunidade e o uso da educação 

como instrumento para a solução de outros problemas sociais. 

Feita a análise dos documentos que orientam a Educação Integral e em 

Tempo Integral na esfera Federal, consideramos importante trazer para nosso 
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trabalho as orientações do Estado do Paraná com relação ao mesmo tema, em face 

do recorte geográfico que adotamos. 

Nossa proposta inicial era analisar a Instrução nº 012/2014, da Secretaria 

de Estado da Educação – SEED, Superintendência de Estado da Educação – 

SUED, que orienta a oferta de atividades da Educação Integral em Jornada 

Ampliada para instituições da rede pública estadual de ensino, porém, diante do fato 

de termos obtido junto ao NRE de Cascavel a Orientação nº 022/2015 – DEB/SEED, 

do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação – 

SEED, Superintendência de Estado da Educação – SUED, que trata dos 

procedimentos para a organização e desenvolvimento dos programas que compõem 

a Educação Integral em Turno Complementar a serem ofertados nas instituições de 

ensino da Educação Básica da rede estadual do Paraná, mantidas pelo Governo do 

Estado do Paraná (em anexo), e por se tratar da orientação em vigor para o ano de 

2016, trouxemos esse segundo documento para nossa discussão. 

Emitida em 17 de dezembro de 2015, a Orientação nº 022/2015 apresenta 

particularidades importantes para nosso trabalho, cujo objetivo é investigar a 

implantação das proposições do Programa Mais Educação (BRASIL, 2007) como 

política social orientada pelos pressupostos do neoliberalismo por meio da análise 

dos documentos que orientam o Programa Mais Educação, tanto na esfera federal 

quanto na estadual, e também investigar a implantação e implementação do 

Programa Mais Educação nas escolas da zona urbana do Município de Cascavel-

PR. 

De início, destacamos que essa Orientação está alinhada com os 

princípios propostos nos documentos da esfera Federal, que já analisamos. Nossa 

afirmação se justifica pelos princípios21 e finalidades22 da Educação Integral em 

jornada ampliada, apresentados no documento. 

                                                           
21

 Os princípios educacionais definidos na Política de Educação Integral em Jornada Ampliada são: a) organizar 
o trabalho pedagógico das atividades dos programas a partir da ampliação dos conhecimentos por meio do 
universo de experiências – socioculturais, esportivas, iniciação científica, educação tecnológica, promoção da 
saúde e direitos humanos, preservação do meio ambiente – articuladas aos componentes 
curriculares/disciplinas e/ou áreas do conhecimento; b) fortalecer práticas pedagógicas que possibilitem novas 
oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes na perspectiva da formação humana 
integral (ética, cultural, política, estética, física e cognitiva); c) reconfigurar a gestão da escola ao ampliar os 
tempos e os espaços para o desenvolvimento do trabalho pedagógico; d) contribuir para reduzir os índices de 
abandono/evasão, repetência e distorção idade/ano/série dos estudantes da rede estadual de ensino; e) 
proporcionar a integração entre família e escola de forma a contribuir no crescimento e envolvimento de toda 
a comunidade escolar; f) promover a melhoria qualitativa e quantitativa da oferta educacional escolar, visando 
o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes. (PARANÁ, 2015, p. 2) 
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De acordo com o documento, a política de Educação Integral em jornada 

ampliada no Estado do Paraná 

 

[...] está consolidada por meio de duas propostas de ampliação de 
jornada escolar – Educação Integral em Tempo Integral - Turno 
Único (ETI) e Educação Integral em Turno Complementar – que têm 
como objetivo ampliar tempos, os espaços escolares e as 
oportunidades de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento 
integral das crianças, adolescentes e jovens matriculados nas 
instituições de ensino públicas estaduais do Paraná. (PARANÁ, 
2015, p. 1) 

 

Dessas duas propostas depreende-se o fato de que, no Estado do 

Paraná, a Educação Integral não é contemplada apenas pela adesão das escolas ao 

Programa Mais Educação, existindo outras atividades contempladas nas duas 

propostas. Em nossa análise, ao contrário do que possa parecer, essa existência de 

outras atividades não é positiva, pois não existe a integração das atividades em um 

único Programa, o que faz com que, de certa forma, exista uma competição entre as 

atividades de Educação Integral propostas no Estado do Paraná. Essa espécie de 

competição pulveriza as práticas de Educação Integral e não fortalece o Programa 

Mais Educação. 

A proposta de Educação em Tempo Integral – Turno Único (ETI) não 

contempla o Programa Mais Educação. Trata-se da proposta para as escolas que 

desejam oferecer a Educação em Tempo Integral para todos os alunos. Está 

organizada por meio de uma jornada escolar de 45 horas semanais perfazendo uma 

carga anual mínima de 1800 horas. A implantação e funcionamento da Educação 
                                                                                                                                                                                     
22

 A Política de Educação Integral em Jornada Ampliada tem como finalidades educacionais: a) democratizar a 
oferta dos programas que poderão ser ofertados por meio da Educação Integral em Turno Complementar, os 
quais se configuram na expansão do tempo e espaço pedagógico, perpassando todo o currículo e propiciando a 
interlocução entre os diferentes saberes e os diferentes campos do conhecimento para os estudantes da 
educação básica da rede estadual de ensino; b) viabilizar o aprofundamento dos conteúdos curriculares com 
atividades pedagógicas complementares que possibilitem encaminhamentos metodológicos que favoreçam o 
desenvolvimento humano dos estudantes; c) criar um ambiente educativo que considere as experiências e os 
saberes dos estudantes, possibilitando-lhes a elaboração do conhecimento, o desenvolvimento do estudo e da 
pesquisa, enfim, o seu direito de aprender; d) promover a articulação da Proposta Pedagógica Curricular das 
atividade dos programas ofertados em turno complementar com o Projeto Político Pedagógico da instituição 
de ensino, regulamentada no Regimento Escolar; e) possibilitar a integração entre equipe gestora (diretor, 
diretor auxiliar e pedagogos) e profissionais da educação envolvidos nas atividades dos programas para 
elaboração do planejamento, execução e avaliação das ações; f) envolver a participação do Conselho Escolar na 
decisão da escolha das atividades dos programas a serem ofertadas, de forma a atender as necessidades da 
comunidade escolar para a melhoria do processo ensino e aprendizagem; g) possibilitar uma maior integração 
entre estudantes, escola e comunidade, democratizando o acesso ao conhecimento e aos bens culturais. 
(PARANÁ, 2015, p. 2-3) 
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em Tempo Integral - Turno Único (ETI) na rede estadual de ensino do Estado do 

Paraná seguem as orientações de Instrução própria em vigor.  

É na proposta de Educação Integral em Turno Complementar que 

encontramos o Programa Mais Educação, como praticado no Estado do Paraná.  

Essa segunda proposta compreende três jornadas de ampliação, 

organizadas da seguinte forma, de acordo com a Orientação: 

 

I. Jornada Complementar de 15 horas semanais: compreende oito 
horas diárias de permanência do estudante na escola (quatro horas 
no período parcial, acrescidas de três horas diárias no turno 
complementar, mais uma hora de almoço). Nessa jornada são 
desenvolvidos os seguintes programas: o Programa de Atividades de 
Ampliação de Jornada Permanente e o Programa Mais Educação 
(PME);  
II. Jornada Complementar de 4 horas-aulas semanais: 
compreende quatro horas-aulas distribuídas em dois dias da 
semana. Nessa jornada são desenvolvidos os seguintes programas: 
o Programa de Atividades de Ampliação de Jornada Periódica e as 
Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo (AETE).  
III. Jornada Complementar de 2 horas semanais: distribuída em 
dois dias da semana. Nesta jornada é desenvolvido o Programa 
Núcleo de Iniciação ao Voleibol (NIV). (PARANÁ, 2015, p. 4) 

 

Dessa organização, constatamos que o Programa Mais Educação, além 

de competir com a proposta da ETI, também compete com o Programa de 

Atividades de Ampliação de Jornada Permanente, o Programa de Atividades de 

Ampliação de Jornada Periódica, as Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo 

(AETE) e o Programa Núcleo de Iniciação ao Voleibol (NIV).  

Destacamos da Orientação, no item 2.8, que o Estado do Paraná garante 

a prática da Educação Integral nas escolas que tem seu pedido de adesão ao PME 

indeferido pelo MEC, afirmando: 

 

Caso o MEC não defira a adesão ao Programa Mais Educação para 
o ano de 2016, as instituições de ensino que desenvolvem esse 
Programa poderão continuar a ofertar as mesmas atividades por 
meio do Programa de Atividades de Ampliação de Jornada 
Permanente, no mesmo formato do Programa Mais Educação, porém 
sem repasse de recurso. (PARANÁ, 2015, p. 7) 

 

Destacamos esse item por causa da intenção do Estado do Paraná em 

manter a Educação Integral, diante da negativa do MEC para a adesão das escolas 

ou até mesmo diante das incertezas sobre a continuidade do Programa Mais 
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Educação. Tais incertezas foram relatadas pela equipe responsável pela Educação 

Integral no NRE de Cascavel em meados do segundo semestre de 2015, sendo 

justificada pelos membros da equipe pela crise política que envolvia o Governo 

Federal e pela demora do MEC em disponibilizar as orientações e o sistema para 

adesão das escolas ao PME, para o ano de 2016. 

Consideramos importante destacar aqui essa proibição da adesão de 

novas escolas e as incertezas sobre a continuidade do Programa, por parte do 

Governo Federal, são explicadas pelas crises que essa esfera de Governo tem 

enfrentado desde 2015, que teria como um provável antídoto a necessidade do 

ajuste fiscal e do corte de gastos. 

O item 2.7 da Orientação afirma que “para a participação nas atividades 

dos programas, a escola deverá priorizar os estudantes que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social.” (PARANÁ, 2015, p.8). Essa afirmação 

demonstra mais uma vez que a proposta de Educação Integral no Estado do Paraná 

segue as mesmas orientações da proposta na esfera Federal. 

Dado o caráter alternativo/competitivo entre as possibilidades de adesão 

aos programas propostos para a ampliação do tempo escolar no Estado do Paraná, 

julgamos importante apresentar esses programas. 

O Programa de Atividades de Ampliação de Jornada Permanente e 

Periódica tem por objetivos possibilitar atividades organizadas por meio de 

macrocampos que promovam o desenvolvimento dos estudantes e ampliar as 

oportunidades de experiências significativas dos estudantes para acesso aos bens 

culturais que contribuam para a formação humana integral. 

Semelhantemente ao Programa Mais Educação, esses programas estão 

organizados em macrocampos. 

Para o Programa de Atividades de Ampliação da Jornada Permanente 

são disponibilizadas atividades em nove macrocampos, à saber: 1. Aprofundamento 

da aprendizagem (língua portuguesa e matemática); 2. Esporte e lazer (dança, 

esportes, jogos e brincadeiras, ginástica e lutas); 3. Experimentação e iniciação 

científica (clube de ciências, exposições científicas, feiras e projetos de iniciação 

científica); 4. Cultura e arte (artes visuais, banda-fanfarra, canto-coral, cineclube, 

dança, leitura, música, percussão, prática circense e teatro); 5. Tecnologia da 

informação, da comunicação e uso de mídias (fotografia, informática e tecnologia da 

informação, jornal escolar, rádio escolar e vídeo); 6. Meio ambiente (agenda 21 
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escolar, educação para a sustentabilidade e horta escolar orgânica); 7. Direitos 

humanos (diversidade étnico-racial, identidade de gênero e orientação sexual, 

história e memória, enfrentamento à violência e promoção da inclusão); 8. Promoção 

da saúde (prevenção de doenças e agravos, prevenção ao uso indevido de drogas e 

Paraná saudável); 9. Mundo do trabalho e geração de renda (cooperativismo e 

associativismo, empreendedorismo, preparatório para o vestibular, redação oficial e 

empresarial e oratória e retórica). 

Para o Programa de Atividades de Ampliação da Jornada Periódica, o 

documento apresenta os mesmos nove macrocampos, com diversificação de 

atividades. São eles: 1. Aprofundamento da aprendizagem (biologia, ciências, 

filosofia, física, geografia, história, língua estrangeira moderna, língua portuguesa, 

matemática, química e sociologia); 2. Esporte e lazer (dança, esportes, ginástica, 

lutas e jogos e brincadeiras); 3. Experimentação e iniciação científica (feiras, 

exposições científicas e projetos de iniciação científica); 4. Cultura e arte (artes 

visuais, banda-fanfarra, canto-coral, cineclube, dança, leitura, literatura, música, 

percussão, prática circense e teatro); 5. Tecnologias da informação, da comunicação 

e uso de mídias (fotografia, informática e tecnologia da informação, jornal escolar, 

rádio escolar e vídeo); 6. Meio ambiente (agenda 21 escolar, educação para a 

sustentabilidade e horta escolar orgânica); 7. Direitos humanos (diversidade étnico-

racial, identidade de gênero e orientação sexual, história e memória, enfrentamento 

à violência e promoção da inclusão); 8. Promoção da saúde (prevenção de doenças 

e agravos, prevenção ao uso indevido de drogas e Paraná saudável); 9. Mundo do 

trabalho e geração de renda (cooperativismo e associativismo, empreendedorismo, 

preparatório para o vestibular, redação oficial e empresarial e oratória e retórica). 

As Atividades de Ampliação da Jornada Permanente são organizadas 

com carga horária de 15 (quinze) horas semanais, distribuídas nos cinco dias letivos 

da semana, organizadas em duas ou três atividades diferentes diárias, em três 

horas-aula, desenvolvidas com o mesmo grupo de estudantes; as turmas de 

estudantes devem ser formadas com, no mínimo, 25 (vinte e cinco), da mesma série 

ou de diferentes séries, do mesmo estabelecimento de ensino; devem ser 

desenvolvidas cinco atividades por meio dos macrocampos sendo, obrigatoriamente, 

duas no macrocampo aprofundamento da aprendizagem (Língua Portuguesa e 

Matemática) e as demais, organizadas em diferentes macrocampos; as atividades 
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deverão ser desenvolvidas em turno complementar ao da matrícula de escolarização 

do estudante, de segunda a sexta-feira, nos turnos manhã e tarde. 

Por sua vez, as Atividades de Ampliação de Jornada Periódica são 

organizadas com carga horária de 4 (quatro) horas-aula semanais distribuídas em, 

no mínimo, dois dias para realização no turno complementar; as turmas de 

estudantes devem ser formadas com, no mínimo 25 (vinte e cinco), do mesmo 

ano/série ou de diferentes anos/séries, do mesmo estabelecimento de ensino; as 

atividades deverão acontecer de segunda a sexta-feira, em turno complementar: 

manhã, tarde ou noite e, excepcionalmente, no turno intermediário 4 (das 17h às 

19h); os estudantes menores de 14 anos, matriculados nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, não poderão frequentar das Atividades de Ampliação de Jornada 

Periódica e/ou Permanente realizadas no período noturno.  

Para o desenvolvimento das atividades dos programas, o Estado 

remunera professores, exigindo formação relacionada ao macrocampo da atividade. 

Destacamos aqui que a Atividade de Ampliação de Jornada Periódica 

pode ser ofertada na modalidade Educação Empreendedora, em parceria com o 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (PARANÁ, 

2015, p. 13-15). Nesse modelo, para as turmas do Ensino Fundamental deverá ser 

ofertado o curso Jovens Empreendedores: Primeiros Passos. Para as turmas do 

Ensino Médio deverá ser ofertado o curso Despertar. Ambos os cursos são 

elaborados pelo SEBRAE, com material didático próprio tanto para o professor 

quanto para os alunos. Para atuar nessa atividade, os professores deverão participar 

da formação continuada ofertada pelo SEBRAE.  

Destacamos essa modalidade para demonstrar que, ao propor a parceria 

com o SEBRAE, o Estado do Paraná assume as mesmas concepções propostas 

nos documentos que analisamos do Governo Federal, mais especificamente no 

segundo caderno da trilogia Mais Educação, intitulado Educação Integral (BRASIL, 

2009b), quando apontamos a característica de desobrigação do Estado e 

fortalecimento da iniciativa privada. Mais contundente que isso, ao propor essa 

modalidade, o Estado do Paraná permite que o conteúdo acadêmico seja “ditado” ou 

escolhido pela classe empresarial, a partir de propostas e pacotes fechados, que 

visam atender exclusivamente os interesses das classes detentoras do capital, em 

relação à uma massa de trabalho que seja capaz de realizar as tarefas necessárias 

para o sucesso do seu negócio, aumentando assim os seus lucros por meio da 
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exploração do trabalho. Assim, a escola deixa de formar indivíduos críticos, 

reflexivos e detentores de conhecimento, e passa a formar, por meio das parcerias, 

a mão de obra que a classe empresarial necessita.  

Na sequência, a próxima possibilidade de atividade que pode ser ofertada 

na ampliação do tempo escolar são as Aulas Especializadas de Treinamento 

Esportivo – AETE, cujos objetivos são propiciar aos estudantes da rede estadual de 

ensino o acesso à prática esportiva em diversas modalidades com vistas ao pleno 

desenvolvimento das habilidades específicas, levando em consideração a idade 

cronológica dos estudantes, promover a descoberta e o desenvolvimento de talentos 

esportivos no âmbito da instituição de ensino da rede pública estadual e possibilitar 

a formação de equipes esportivas para a participação nos Jogos Escolares do 

Paraná e outros eventos similares. 

Cabe destacar aqui que essa “descoberta de talentos” segue a mesma 

direção da meritocracia presente no capitalismo, de seleção dos melhores, de 

responsabilização e de suposta igualdade de oportunidades.  

Para o desenvolvimento dessa atividade o Estado remunera um professor 

licenciado em Educação Física para cada modalidade, com carga horária de 4 

horas-aulas semanais. 

O Programa Núcleo de Iniciação ao Voleibol – NIV é outro modelo de 

parceria com instituições de fora do ambiente escolar. Esse Programa  

 

[...] é realizado em convênio de cooperação técnica entre Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da 
Secretaria de Estado de Esporte com o Instituto Compartilhar, sendo 
realizado em 13 Núcleos de Iniciação ao Voleibol (NIV) que 
compreende 13 instituições de ensino da rede estadual, com os 
objetivos de:  
a) contribuir na formação cidadã dos estudantes por meio do 
programa sócio-desportivo de iniciação ao voleibol;  
b) estimular a prática esportiva, a melhoria do nível de saúde e a 
ocupação das crianças e adolescentes no turno complementar. 
(PARANÁ, 2015, p. 17) 

 

Para o desenvolvimento das atividades do NIV, o Instituto Compartilhar-

Unilever e o Ministério do Esporte fornecem equipamentos e materiais esportivos, e 

o Estado remunera o professor, que deve possuir licenciatura em Educação Física e 

formação específica relacionada à atividade de voleibol. Cada turma do NIV tem um 

professor com a carga horária de seis horas-aulas e horas-atividades 
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correspondentes para planejamento, estudo, pesquisa e outras atividades 

administrativas em atendimento a 3 (três) turmas. 

Apenas o quinto Programa apresentado na Orientação em discussão é o 

Programa Mais Educação. Como o Programa é Federal, ele é apresentado no 

modelo proposto que já analisamos, exceto por uma diferença. A alínea f do item 

3.5.2 afirma que “serão disponibilizados professores da rede pública estadual para 

atuarem no PME.” (PARANÁ, 2015, p. 23). De acordo com a Orientação, 

 

[...] serão disponibilizadas para cada turma do PME, 15 horas-aulas 
de professores para o desenvolvimento das atividades, independente 
do número de atividades inscritas no Plano de Atendimento da 
Escola (1 turma= 15 horas de professor; 2 turmas= 30 horas; 3 
turmas= 45 horas); (PARANÁ, 2015, p. 24) 

 

Assim, além de monitores e voluntários, no Estado do Paraná é possível 

ter professores remunerados atuando nas atividades do Programa Mais Educação. 

Feita a apresentação da Orientação nº 022/2015 – DEB/SEED, 

concluímos a análise proposta sobre os documentos que orientam o Programa Mais 

Educação. Assim, podemos apresentar os dados coletados sobre a implantação e a 

implementação do PME nas escolas da Rede Estadual de Ensino, na zona urbana 

do Município de Cascavel – PR. 

 

 

3.2 O Programa Mais Educação nas Escolas da Rede Estadual de Ensino da 

zona urbana do Município de Cascavel - PR 

 

Neste capítulo, nosso objetivo é o de apresentar o desenvolvimento do 

Programa Mais Educação na Rede Estadual de Ensino, na região urbana do 

Município de Cascavel, de acordo com dados obtidos junto ao Núcleo Regional de 

Educação de Cascavel – NRE e à Secretaria Estadual de Educação do Estado do 

Paraná – SEED. 

Cascavel é um Município situado na região oeste do Estado do Paraná. 

De acordo com o resultado do último censo demográfico realizado pelo IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010 a população do Município era 
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de 286.205 habitantes, tendo sido estimada pelo mesmo instituto em 305.615 

habitantes no ano de 201323.  

 

 

(Município de Cascavel, no Estado do Paraná) 

 

Em 2010, segundo dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento – PNUD, Cascavel apresentava o 4º melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M do Estado do Paraná: 0,78224, 

colocando o Município em destaque no cenário estadual.  A economia do Município 

está centrada principalmente no agronegócio, possuindo mais de 4.000 

estabelecimentos agropecuários, além de cerca de 14.458 estabelecimentos 

comerciais, industriais e de serviços. Por causa de sua localização, o município 

prosperou no comércio e na prestação de serviços, com destaque para o setor 

atacadista, de saúde e de ensino superior. Outros ramos que têm experimentado 

forte crescimento são os de metalurgia e confecção. 

                                                           
23

 Dados disponíveis no portal do Município de Cascavel. <http://www.cascavel.pr.gov.br/indicadores.php>. 
Acesso em fevereiro de 2016. 
24

 Dados disponíveis em <http://www.cascavel.pr.gov.br/cascavel-4-melhor-idh.php>. Acesso em fevereiro de 
2016. 
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Antes da apresentação e análise dos dados obtidos, consideramos 

importante fazer uma caracterização quantitativa25 das Escolas Estaduais atendidas 

pelo NRE de Cascavel, pois isso tem impacto na demanda de trabalho do setor 

responsável pelas atividades de tempo integral desse órgão. 

O NRE de Cascavel atende um total de 113 Escolas Estaduais, 

distribuídas em 18 municípios, conforme a Tabela 1, apresentada a seguir.  

 

TABELA 1 – MUNICÍPIOS E QUANTIDADE DE ESCOLAS ATENDIDAS PELO 
NRE DE CASCAVEL 

MUNICÍPIO NÚMERO DE ESCOLAS 

Anahy 2 
Boa Vista da Aparecida 5 
Braganey 4 
Cafelândia 4 
Campo Bonito 3 
Capitão Leônidas Marques 6 
Cascavel 45 
Catanduvas 6 
Céu Azul 4 
Corbélia 5 
Guaraniaçu 7 
Ibema 2 
Iguatu 1 
Lindoeste 5 
Santa Lúcia 2 
Santa Tereza do Oeste 4 
Três Barras do Paraná 5 
Vera Cruz do Oeste 3 

TOTAL 113 
Fonte: NRE de Cascavel, 2016 – disponível em www.nre.seed.pr.gov.br 

 

Lembramos que o NRE também é responsável pelo acompanhamento 

das Escolas da Rede Privada que atuam nos segmentos de Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Porém, como Programa Mais Educação não atinge a Rede Privada, 

não consideramos importante que as Escolas dessa rede fizessem parte da 

caracterização. 

Destacamos que 40% das Escolas da Rede Estadual estão no Município 

de Cascavel, e os 60% restantes referem-se às escolas que se encontram 

distribuídas nos demais 17 municípios, conforme mostra o Gráfico 1, a seguir. 

 

                                                           
25

 A caracterização foi feita a partir dos dados disponíveis no site do NRE de Cascavel. 
<http://www.nre.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=537>. Acesso em maio de 2016. 
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Fonte: NRE de Cascavel, 2016 – disponível em www.nre.seed.pr.gov.br 

 

Das 45 escolas do Município de Cascavel atendidas pelo NRE, 10 estão 

localizadas na zona rural ou em distritos, e 35 estão na área urbana do Município. 

Essas 35 trinta e cinco escolas constituem o universo de nossa pesquisa, de acordo 

com o recorte geográfico feito para a análise da implantação e implementação do 

Programa Mais Educação nas escolas da Rede Estadual do Município de Cascavel. 

O Gráfico 2 mostra que a maior parte das escolas atendidas pelo NRE no 

Município de Cascavel estão localizadas na zona urbana, onde encontramos 78% 

das escolas, sendo os 22% restantes correspondentes às escolas que se encontram 

na zona rural ou em distritos do Município. 
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Fonte: NRE de Cascavel, 2016 – disponível em www.nre.seed.pr.gov.br 

 

Feita essa caracterização das escolas atendidas pelo NRE de Cascavel, 

passamos para a descrição da metodologia adotada para a realização da análise do 

Programa Mais Educação nas Escolas da Zona Urbana do Município de Cascavel. 

No início desse trabalho, ainda na forma de projeto, tínhamos a intenção 

de pesquisar os dados junto às escolas que participam ou participaram do Programa 

Mais Educação. Para concretizar tal intenção, seria necessário apenas conversar 

com os(as) diretores(as) das escolas, para obtenção das informações que nos 

seriam necessárias. Julgamos que tal procedimento não necessitaria passar pelo 

Comitê de Ética. Porém, após a qualificação do trabalho, decidimos mudar essa 

intenção inicial, por dois motivos principais: primeiro, para não ter problemas na 

defesa do trabalho, por apresentar dados obtidos junto às escolas sem a prévia 

autorização do Comitê de Ética; e, segundo, por discordar que uma pesquisa na 

área de Educação seja avaliada pelo Comitê de Ética com o mesmo rigor que é 

avaliada uma pesquisa nas áreas de Saúde ou Ciências Sociais. 

Assim, nosso foco passou a ser a análise de quais escolas aderiram ao 

Programa Mais Educação ao longo dos anos, o número de alunos atendidos pelo 

Programa, quais projetos são desenvolvidos e as dificuldades relatadas aos 

responsáveis pelo Programa no Núcleo Regional de Educação. 

Os dados foram obtidos junto ao Núcleo Regional de Educação e também 

junto à Secretaria Estadual de Educação. 

Apesar de ter sido implantado em 2007, pela Portaria Interministerial n° 

17/2007, o Programa Mais Educação só teve início nas Escolas Estaduais do 

Município de Cascavel no ano de 2011. 
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Naquele ano de 2011, três escolas que aderiram26 ao Programa: o 

Colégio Estadual Jardim Interlagos, ofertando matrícula para 100 alunos; o Colégio 

Estadual Padre Canísio Henz, também ofertando 100 vagas para o Programa; e o 

Colégio Estadual Jardim Santa Cruz, que, assim como os outros, ofertou 100 vagas 

para o Programa. 

Sobre o ano de 2011 não foram encontradas mais informações sobre o 

Programa Mais Educação, nem no Núcleo Regional de Educação de Cascavel e 

nem junto ao setor responsável na Secretaria Estadual de Educação. 

Também não encontramos dado algum sobre o Programa no ano de 

2012, mas concluímos que, nesse período entre 2011 e 2012, a única escola que se 

manteve no Programa Mais Educação foi o Colégio Estadual Jardim Interlagos, uma 

vez que as outras duas não aparecem mais no Programa a partir do ano de 2013. 

No ano de 2013, de acordo com relatório fornecido pelo Núcleo Regional 

de Educação (anexo 1), apenas duas escolas aderiram ao Programa: o Colégio 

Estadual Cataratas e o Colégio Estadual Jardim Interlagos. Não encontramos 

informações sobre o número de alunos atendidos naquele ano. Do relatório 

supracitado, foi possível obter a informação sobre as atividades ofertadas por essas 

duas escolas: o Colégio Estadual Cataratas ofertou atividades de tecnologias 

educacionais, como acompanhamento pedagógico, e, como esporte e lazer, 

atividades de xadrez, futsal e tênis de mesa. Já o Colégio Estadual Jardim Interlagos 

ofertou atividades de matemática, como acompanhamento pedagógico, e, como 

esporte e lazer, atividades de taekwondo e xadrez. 

Cabe, nesse momento, destacar que, de acordo com relato dos 

responsáveis pelo Programa no NRE, até o ano de 2013, o Programa dependia de 

voluntários, sendo afetado negativamente pela falta de pessoas para manter as 

atividades e também pela falta de estrutura nas escolas. Os recursos 

disponibilizados pelo Governo Federal serviam para a compra de materiais 

necessários e para uma ajuda de custo destinada aos monitores voluntários. 

Essas dificuldades explicam, naquele momento, as desistências e a baixa 

adesão ao Programa. 

                                                           
26

 De acordo com dados obtidos no portal do MEC. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8220-escolas-mais-
educacao-070611-pdf&category_slug=junho-2011-pdf&Itemid=30192>. Acesso em maio de 2016. 
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A partir de 2014 o Estado do Paraná incluiu a participação dos 

professores no Programa, custeando o salário desses professores. 

Assim, em 2014 houve o aumento do número de escolas que aderiram ao 

Programa, passando das duas do ano anterior para cinco, conforme dados 

apresentados na tabela II, a seguir, que foi construída a partir dos dados do anexo 2 

e do anexo 3. 

Ressaltamos que esse aumento no número de escolas que aderiram ao 

Programa perde relativamente seu significado quando lembramos que existem 35 

escolas na zona urbana do Município de Cascavel, e apenas 5 participavam do 

Programa naquele ano. 

Sobre esse ano de 2014, não obtivemos informações sobre as atividades 

desenvolvidas em cada escola. 

 

TABELA 2 – ESCOLAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 
ADESÃO 2013 / EXECUÇÃO 2014 

ESCOLA 
Nº DE ALUNOS 

ATENDIDOS – SEED 
Nº DE ALUNOS 

ATENDIDOS - NRE27 

C.E. Cataratas 150 146 – 141 
C.E. Itagiba Fortunato 30 33 – 32 
C.E. Jardim Interlagos 100 104 – 103 
C.E. Jardim Santa Felicidade 100 99 – 96 
C.E. Olinda T. de Carvalho 100 104 – 103 

Fonte: SEED / NRE de Cascavel 
 

No ano de 2015, mais três escolas aderiram ao Programa, de acordo com 

os dados fornecidos pelo NRE, constantes no anexo 5. Porém, como pode ser 

verificado no anexo 4, essas três novas escolas ainda não aparecem nos dados 

fornecidos pela SEED. 

A tabela 3 apresenta os dados referentes ao número de alunos atendidos 

no ano de 2015. 

 

 

 

 

 

                                                           
27

  As quantidades apresentadas referem-se ao número inicial e final de alunos atendidos pelo Programa Mais 
Educação no ano de 2014, nas respectivas escolas. 
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TABELA 3 – ESCOLAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 
ADESÃO 2014 / EXECUÇÃO 2015 

ESCOLA 
Nº DE ALUNOS 

ATENDIDOS – SEED 
Nº DE ALUNOS 

ATENDIDOS - NRE 

C.E. Cataratas 150 116 
C.E. Itagiba Fortunato 30 30 
C.E. Jardim Interlagos 100 105 
C.E. Jardim Santa Felicidade 100 100 
C.E. Olinda T. de Carvalho 100 97 
C.E. Prof. Francisco Lima - 33 
C.E. Brasmadeira - 80 
C.E. XIV de Novembro - 31 

Fonte: SEED / NRE de Cascavel 
 

Não houve continuidade no desenvolvimento do Programa no Colégio 

Estadual XIV de Novembro, que participou no Programa apenas no ano de 2015.  

No ano de 2015, as escolas ofereceram, no período de contra turno do 

tempo integral, atividades de Acompanhamento Pedagógico (como Orientação de 

Estudos e Leitura), Cultura, Artes e Educação Patrimonial (como Iniciação Musical, 

Danças, Desenho, Hip Hop, Percussão, Artesanato Popular, Pintura, Canto, Coral e 

Educação Patrimonial), Esporte e Lazer (como Xadrez, Taekwondo, Tênis de Mesa, 

Basquete, Futebol, Futsal, Handebol, Voleibol e Atletismo), Educação Ambiental 

(como Horta e Jardinagem com Conservação do Solo e Compostagem), e 

Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica (como Jornal Escolar e 

Ambiente de Redes Sociais).  

Podemos observar que não foi apenas o número de escolas participantes 

do Programa que aumentou. Também percebemos o aumento considerável na 

diversidade de atividades ofertadas para os alunos da Educação em Tempo Integral. 

Daí, é quase imediata a questão: se existe toda essa diversidade de 

atividades, quais os motivos que impedem a adesão de mais escolas e a 

participação de mais alunos no Programa Mais Educação? 

Parte desses motivos aparecem no próprio relatório fornecido pelo NRE 

(anexo 5), onde encontramos outras atividades que são ofertadas para o período do 

contra turno, pelas escolas da Rede Estadual. 

São elas a AETE – Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo e a 

ACCC – Atividades Complementares Curriculares em Contra turno, ofertadas pelo 

Governo Estadual, e o PROEMI – Programa Ensino Médio Inovador, ofertado pelo 

Governo Federal. 
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Essas outras atividades, de certa forma, competem com o Programa Mais 

Educação, pois podem ser ofertadas sem a necessidade integração com o PME, 

possuem maior flexibilidade para sua aplicação e menor burocratização para a 

obtenção dos recursos financeiros necessários para sua realização. Por isso, e são 

adotadas pela maioria das escolas, em detrimento da adesão ao Programa Mais 

Educação. 

Os dados obtidos referentes ao ano de 2016 mostram uma queda, tanto 

no número de escolas que aderiram ao Programa, quanto no número de alunos 

atendidos. 

Os dados estão apresentados na tabela IV, que sintetiza as informações 

constantes nos anexos 6 e 7, obtidos junto à SEED e ao NRE, respectivamente. 

Na tabela 4, percebemos que, além do Colégio Estadual Brasmadeira, 

que participou do Programa por apenas um ano, também o Colégio Estadual Itagiba 

Fortunato, que atendia 30 alunos no PME, e o Colégio Estadual Olinda Trufa de 

Carvalho, que atendia em torno de 100 alunos, também não aderiram ao Programa, 

ao contrário do que haviam feito nos anos de 2014 e 2015. 

 

TABELA 4 – ESCOLAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 
ADESÃO 2015 / EXECUÇÃO 2016 

ESCOLA 
Nº DE ALUNOS 

ATENDIDOS – SEED 
Nº DE ALUNOS 

ATENDIDOS - NRE 

C.E. Cataratas 70 70 
C.E. Jardim Interlagos 70 70 
C.E. Jardim Santa Felicidade 70 70 
C.E. Prof. Francisco Lima 35 35 
C.E. Brasmadeira 30 35 

Fonte: SEED / NRE de Cascavel 
 

A redução no número de alunos atendidos foi de uma turma por escola 

(em torno de 30 alunos a menos por escola), com exceção do Colégio Estadual Prof. 

Francisco Lima, que manteve o atendimento de uma única turma, ampliando de 30 

para 35 o número de alunos atendidos. 

O gráfico 3, apresentado abaixo, nos permite comparar o número de 

alunos atendidos por escola no Programa Mais Educação, nos anos de 2014 até 

2016. Destacamos a queda ocorrida no ano de 2016. 
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Fonte: SEED / NRE de Cascavel 

 

O gráfico 4, a seguir, apresenta o número total de alunos atendidos pelo 

Programa Mais Educação nas escolas urbanas do Município de Cascavel-PR.  

 

 

Fonte: SEED / NRE de Cascavel 

 

Sem a separação por escolas, podemos perceber que esse número de 

alunos caiu para menos que a metade, de 2015 para 2016. Além disso, é importante 

destacar que o número de alunos atendidos pela Educação em Tempo Integral é 
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muito pequeno diante do total de alunos matriculados. De acordo com os dados do 

Censo Escolar 201528, haviam mais de 25 mil alunos matriculados nos segmentos 

do Ensino Fundamental – Séries Finais e no Ensino Médio, no Ensino Regular, 

dependência administrativa estadual urbana. Assim, seriam mais de 25 mil alunos 

“candidatos” a estar contemplados pelo Programa Mais Educação. Porém, em 2015, 

o Programa contemplou menos de 600 alunos. 

O gráfico 5, apresentado a seguir, resume a quantidade de escolas que 

aderiram ao Programa Mais Educação de 2011 até 2016. Lembramos que não foram 

encontrados dados referentes ao ano de 2012. 

 

 

Fonte: SEED / NRE de Cascavel 

 

Destacamos duas observações importantes para nossa análise. A 

primeira é o número pequeno de escolas que aderiram ao Programa, em relação ao 

número total de escolas estaduais da zona urbana do Município, que é de 35 

escolas. A segunda é a queda nesse número de escolas que aderiram ao Programa, 

ocorrida no ano de 2016. 

Os dados coletados em nossa pesquisa apontam que a implantação e a 

implementação do Programa Mais Educação no Município de Cascavel-PR seguem 

na direção daquilo que viemos apontando desde o início desse trabalho. Posto 

                                                           
28

 Dados disponíveis em <http://portal.inep.gov.br/basica-censo>. Acesso em junho de 2016. 
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enquanto Política Social para a Educação, o Programa atinge uma parcela pequena 

de escolas e de alunos, parecendo apenas estar à disposição daqueles que o 

buscam, sob a “desculpa” de que é ofertado, mas sem a real intensão de ser um 

Programa forte que contribua com a melhora da Educação. Ao contrário, está 

disponível, como discutimos anteriormente sobre as políticas sociais no contexto 

neoliberal, para diminuir as tensões e atender os reclames da classe trabalhadora, 

atenuando assim os conflitos de classes inevitáveis no sistema do capital. 

Do relato informal das pessoas responsáveis pelo Programa no NRE de 

Cascavel, destacamos que existe uma aparente luta para que o Programa seja 

adotado pelas Escolas, e para que aquelas Escolas que aderiram não desistam do 

Programa. Essa percepção se dá quando essas pessoas afirmam ter que tratar com 

a comunidade escolar para incentivar e motivar a adesão e a permanência, 

flexibilizando o número de alunos atendidos para baixo do limite mínimo exigido pelo 

Estado do Paraná, trazendo para si a responsabilidade de justificar tais 

flexibilizações. Esse relato aponta para o fato de que o Programa não é 

naturalmente atrativo, que as Escolas não enxergam no Mais Educação um 

Programa viável para sua realidade ou como uma possibilidade de melhorar a 

qualidade da Educação e das aprendizagens dos alunos. 

Segundo os responsáveis pelo PME, as escolas relatam a dificuldade de 

conseguir alunos que queiram estar na Escola em Tempo Integral. Isso nos leva à 

uma reflexão que sugere mais pesquisa, e que não aprofundaremos nesse trabalho, 

mas que precisa ser apontada: se existe a necessidade de que as crianças, 

adolescentes e jovens estejam na Escola, por conta da necessidade de trabalho de 

seus pais ou responsáveis, e se a Escola oferece esse espaço, porque é difícil 

conseguir que os alunos participem? As atividades desenvolvidas e o espaço 

escolar são atrativos para esses alunos, de acordo com as características de suas 

idades? Responder à essas questões, entre outras, nos parece ser o caminho para 

resolver essa questão da não adesão ao Programa por parte dos alunos. 

Outra percepção importante que tivemos nas conversas com os 

responsáveis pelo PME é a de que o Programa concorre com os demais Programas 

de ampliação do tempo de permanência na Escola. Essa “pulverização” de 

Programas nos parece enfraquecer o PME. As escolhas feitas pelas Escolas e pelos 

Professores estão pautadas nos recursos, na forma com que se justificam o uso 

desses recursos e se existe investimento em horas-aulas para professores.  
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Vimos que o PME incentiva o trabalho com monitores e não com 

professores, ainda que o Estado do Paraná tenha a possibilidade de horas para 

professores. Esse trabalho com monitores não facilita as relações com os alunos e 

nem tampouco facilita a gestão do Programa pela Escola, uma vez que o monitor 

não é reconhecido da mesma forma que o professor, que acompanha os alunos 

diariamente. Ainda que o trabalho com os monitores não apresentasse essas 

características, existe a dificuldade relatada em conseguir monitores (ou voluntários) 

para o desenvolvimento das atividades do Programa, sendo esse outro fator que 

dificulta e, em alguns casos, inviabiliza a execução do PME.  

Sobre a gestão do Programa nas Escolas, segundo as informações 

obtidas, só se remunera um profissional Pedagogo como responsável pelo 

Programa, com carga horária específica para tanto, se houverem mais de 100 

alunos participando. Os dados que apresentamos nos mostram que isso não tem 

sido conquistado. Assim, a gestão do Programa fica por conta dos profissionais que 

já são responsáveis por outras atividades pedagógicas da Escola, tendo assim que 

dividir seu tempo e seu esforço entre as demandas da Educação Básica de acordo 

com a legislação, e o Programa Mais Educação. 

Além da questão de recursos humanos envolvidos no Programa, outra 

dificuldade apontada está prestação de contas dos recursos, que é “mais fácil” para 

os Programas Estaduais de ampliação do Tempo Escolar do que a prestação de 

contas dos recursos do PME. Isso se torna fator de decisão na hora da Escola aderir 

a esse ou aquele Programa. 

Desse modo, o que entendemos a partir dos dados coletados e das 

conversas com os responsáveis pelo PME junto ao NRE de Cascavel, é que, apesar 

dos esforços dos envolvidos em fazer com que o Programa seja aceito pelas 

Escolas, ele não é atrativo e não existe uma grande intenção em aderir a ele. No 

momento de nossa pesquisa, esses dados e relatos apontam para a extinção do 

Programa, e não para sua continuidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com esta pesquisa pretendeu-se investigar a implantação das 

proposições do Programa Mais Educação (BRASIL, 2007) como política social 

orientada pelos pressupostos do neoliberalismo por meio da análise dos 

documentos que orientam o Programa Mais Educação, tanto na esfera federal 

quanto na estadual, e também investigar a implantação e implementação do 

Programa Mais Educação nas escolas da zona urbana do Município de Cascavel-

PR. Para tanto, fizemos a análise dos documentos que orientam a implantação e 

implementação do PME e coletamos dados de sua realização, de 2011 até 2016, 

junto à SEED e ao NRE de Cascavel. 

Iniciamos nossa pesquisa pela análise dos pressupostos no 

neoliberalismo no Brasil e, em seguida, a análise da Reforma da Educação Básica 

no contexto neoliberal. Dessas análises iniciais pudemos constatar que a proposição 

do Programa Mais Educação como política social para a Educação Integral e em 

Tempo Integral surge inserida nas reformas educacionais propostas desde os anos 

1990, sob a justificativa de qualidade e eficiência, mas que, de acordo com nossa 

análise, foi necessária por causa da crise do sistema capitalista. Sistema esse que, 

em busca de sua perpetuação, muda sua forma de agir com vistas a administrar as 

tensões sociais e as contradições entre capital e trabalho. Uma das características 

mais evidentes dessa constatação se apresenta quando observamos que o 

processo de reforma para a implantação do neoliberalismo estabelece a divisão de 

responsabilidades com as pessoas e com a sociedade por meio das “parcerias”, no 

chamado processo de publicização, que orientou não somente o Estado, mas 

também as instituições articuladas a ele, como a Escola. 

Do estudo realizado sobre o Programa Mais Educação, percebemos que 

esse Programa, como instrumento do Governo Federal para a indução da Educação 

Integral e em Tempo Integral, apesar de ser frequentemente apresentado como uma 

possível solução para o problema de se ter uma educação de qualidade que 

possibilite problematizar, refletir e apontar novos caminhos ao campo da educação, 

na verdade, desde sua proposição pautada nos documentos, até a sua prática, 

encontrada nos dados que analisamos, não tem esse objetivo. O que percebemos é 

que, ao invés de uma preocupação com melhorar a qualidade da educação com 
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vistas a resolver problemas impostos pela relação capital e trabalho, como a 

pobreza e as diferenças sociais, o que encontramos é uma “mistura” da Educação 

com o assistencialismo, imputando à escola a responsabilidade por resolver 

problemas sociais. Essa observação está fundamentada nos próprios documentos 

que sugerem que o Programa Mais Educação seja implantado prioritariamente nas 

regiões mais pobres e de periferia das grandes cidades, e busque atender crianças, 

adolescentes e jovens pobres e em condição de vulnerabilidade social. Observamos 

que, para além de não resolver os problemas da educação, o Programa “repassa” 

para as escolas os problemas sociais, ou a responsabilidade pela redução de tais 

problemas. 

Assim, como já apontamos no decurso de nosso trabalho ao analisar os 

documentos que orientam a implantação e a implementação do Programa Mais 

Educação, entendemos que apresentar a educação integral como uma possibilidade 

de solução para os problemas da escola, ou ainda de problemas sociais, traz 

consigo a ideia de delegar à educação a tarefa de resolver problemas que tem 

origem na questão econômica, e não na questão educacional, tratando-se mais de 

uma estratégia de uso da escola pública para atenuar mazelas sociais do que uma 

forma viável de melhorar a qualidade da educação ofertada no país. 

Outra observação que consideramos importante que trazemos para 

nossas considerações finais diz respeito ao incentivo da participação da comunidade 

e de toda a sociedade nas questões educacionais, que aparece nos documentos 

que analisamos. Consoante com a ideia de um Estado mínimo, esse Estado se 

retira, ou retira de si a responsabilidade por resolver as questões educacionais e 

sociais, incentivando e responsabilizando a sociedade – principalmente a 

comunidade do entorno escolar – para que assumam tal responsabilidade e 

encontrem formas de resolver aquilo que não tem solução dentro do sistema: 

superar as desigualdades sociais. Se não há como superar as desigualdades na sua 

totalidade, então que se encontrem formas de superar aquelas que a própria 

comunidade considera como prioritárias. Destaca-se aqui o entrelaçamento das 

questões educacionais com as questões sociais, que já mencionamos, e também 

com a questão econômica. Por trás desse incentivo à participação da comunidade 

também está a redução de investimentos nas políticas sociais por parte do Estado, 

como característica de um Estado neoliberal, que busca o aumento da eficiência e a 

redução de custos. 
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Ao pensarmos na redução de custos, consideramos importante outra 

questão a ser abordada em nossas considerações, que é a questão do investimento 

em profissionais da educação e nas estruturas físicas das escolas. O caminho 

proposto nos documentos é o caminho das “parcerias”, buscando que, ao invés da 

contratação ou ampliação de carga horária dos profissionais da educação, o trabalho 

seja desenvolvido por monitores e voluntários, e que o problema do espaço físico 

seja resolvido com a ampliação do espaço escolar para o uso dos espaços públicos 

e privados disponíveis na comunidade onde se localiza a escola. Os dados 

apresentados mostram a dificuldade de resolver na prática essas questões, 

colocadas no plano dos documentos, enquanto propostas, e esquecidas no plano 

material, enquanto realidade que dificulta a ampliação do tempo escolar. Cabe aqui 

ainda uma breve questão: se a escola onde mais existe a necessidade da ampliação 

do tempo escolar está localizada em uma região pobre, como se espera que dessa 

região, onde as pessoas possuem menos recursos intelectuais e materiais, a 

execução de um Programa proposto da forma como encontramos tenha sucesso e 

seja capas de mudar a realidade social dos indivíduos dessa região? 

Entendemos que a resposta para essa questão passa pela questão de 

rever os investimentos na Educação Integral, mas culmina mesmo na questão da 

distribuição de renda. 

A partir de nossa pesquisa, constatamos que a implantação e a 

implementação do Programa Mais Educação têm se apresentado apenas como uma 

ampliação do tempo de permanência de alguns alunos na escola. Quando 

observamos as atividades desenvolvidas, percebemos que essa ampliação corre o 

risco de ser apenas temporal, e vazia de conteúdos necessários para uma escola 

cujos alunos precisam de conhecimentos que possibilitem a problematização e 

compreensão de sua situação de classe, se esses conteúdos não estiverem 

articulados com os conteúdos escolares e não tiverem por objetivo a formação das 

crianças e adolescentes na sua totalidade, dando-lhes condições de mudar a sua 

condição social, se esses conteúdos forem selecionados com vistas à atender os 

interesses do empresariado, dos detentores do capital. Esse risco se potencializa 

quando não se investe em recursos físicos e em profissionais da educação para a 

realização do Programa. 

Consideramos relevante lembrar aqui, em nossas considerações finais, 

que a Educação Integral é meta proposta pelo Plano Nacional de Educação (Lei 
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13.005). Sobre esse fato, e considerando nossa pesquisa, o que encontramos são 

indicadores de que a meta 6 do PNE tende a não ser alcançada, engrossando assim 

a observação de que, a exemplo do que ocorreu com a Lei 10.172, o atual PNE será 

mais uma carta de intenções do que um plano a ser colocado em prática. 

Novamente, o que nos parece ser determinante para que essa meta não se 

concretize no plano material é a retirada do Estado e a falta de financiamento 

público para investimento em recursos físicos e profissionais. 

Em resposta à problemática levantada no início de nossa pesquisa, 

podemos afirmar que, apesar de ser um horizonte distante e haver a necessidade de 

muitas mudanças na sua proposição e execução, um projeto de “educação integral e 

em tempo integral” pode sim melhorar a qualidade da educação. Para isso 

acontecer, a primeira questão a ser resolvida é a questão do financiamento para os 

investimentos em estrutura física e em profissionais, como já abordamos. A partir 

daí, a escolha de atividades que complementem o currículo da educação regular e 

que contribuam para a formação de crianças e jovens conscientes da sua realidade 

e que buscam respostas em alternativa para o sistema do capital. Porém, 

entendemos que o Programa Mais Educação, posto como está, não objetiva 

contribuir com a melhoria efetiva da educação, e se materializa em mais uma ação 

de política educacional da qual o Estado lança mão para atender a uma parcela da 

população e, assim, atenuar as tensões próprias do sistema. 

Essas foram algumas questões que encontramos no decurso de nossa 

pesquisa. Finalmente, consideramos importante ressaltar que nosso objetivo não é 

negar a ampliação do tempo escolar como possibilidade de melhorar a qualidade da 

educação. A educação integral e em tempo integral está posta no contexto 

educacional, como objetivo a ser alcançado e, sendo assim, nosso objetivo é 

contribuir com reflexões que permitam atingir esse objetivo, lembrando que, nossa 

tarefa enquanto educadores é, ao mesmo tempo, uma tarefa de transformação 

social. Assim, a educação integral também só terá êxito se contribuir para a 

transformação social, e, como nós educadores somos os responsáveis por essas 

tarefas, recai sobre nós a responsabilidade de mantê-las: educação e transformação 

social. 
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ANEXO 1 – Relatório de Atividades Complementares 2013 – NRE Cascavel 
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ANEXO 2 – Relatório PME Adesão 2013 / Execução 2014 - SEED 
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ANEXO 3 – Relatório PME 2014 – NRE Cascavel 
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ANEXO 4 – Relatório PME Adesão 2014 / Execução 2015 - SEED 
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ANEXO 5 – Relatório de Atividades em Contra Turno 2015 – NRE Cascavel 
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ANEXO 6 – Relatório PME 2016 – SEED 
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ANEXO 7 – Relatório PME 2016 – NRE Cascavel 
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ANEXO 8 – ORIENTAÇÃO Nº 022/2015 – DEB/SEED de 17 de dezembro de 2015. 

 
  



166 
 

 
  



167 
 

 
  



168 
 

 
  



169 
 

 
  



170 
 

 
  



171 
 

 
  



172 
 

 
  



173 
 

 
  



174 
 

 
  



175 
 

 
  



176 
 

 
  



177 
 

 
  



178 
 

 
  



179 
 

 
  



180 
 

 
  



181 
 

 
  



182 
 

 
  



183 
 

 
  



184 
 

 
  



185 
 

 
  



186 
 

 
  



187 
 

 
  



188 
 

 
  



189 
 

 
  



190 
 

 
  



191 
 

 
  



192 
 

 
  



193 
 

 
  



194 
 

 
  



195 
 

 
  



196 
 

 
  



197 
 

 
  



198 
 

 
  



199 
 

 
  



200 
 

 
  



201 
 

 
  



202 
 

 
  



203 
 

 
 


