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RESUMO 

 

A presente pesquisa traz um enfoque do Programa Mais Educação em relação à sua proposta 

apresentada na primeira versão. Tem como objetivo apresentar e analisar alguns dos aspectos 

presentes na portaria interministerial nº 17, de 24 de 04 de 2007. O objeto de estudo é 

analisado no interior da gestão do presidente Luíz Inácio Lula da Silva, sendo ainda 

consideradas algumas políticas paralelas voltadas para a educação, de modo a compreender o 

processo de elaboração do Programa e os aspectos que implicavam em condições adversas ao 

sucesso do mesmo. A pesquisa, em si, permeia um estudo no campo das Políticas 

Educacionais, mas, especificamente, em procurar compreender como se deu essa estratégia de 

ampliação da jornada escolar, desenvolvido pelo Ministério da Educação, em parceira com 

Estados e Município, durante um determinado período. Refletimos ainda sobre as concepções 

de educação integral e fazendo uma interface das concepções apresentadas nos marcos legais 

e teóricos que fundamentam a proposta do Programa com as concepções que abordam a 

dialética que se produz no interior das relações entre a inclusão e a chamada exclusão social. 

Conclui-se que, embora o Programa Mais Educação apresente em sua proposta pontos 

positivos que possam contribuir com o processo de inclusão educacional, outros pontos, como 

os critérios de seleção  utilizados para determinar quem participaria das oficinas dos macro 

campos, inviabilizam tal inclusão. A pesquisa, então, evidencia tais constatações do programa 

em análise. 

 

Palavras chave: Brasil. Programa Mais Educação. Educação integral.  Inclusão educacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La presente investigación trae un enfoque del Programa Más Educación en relación a su 

propuesta presentada en la primera versión. Tiene como objetivo presentar y analizar algunos 

de los aspectos presentes en la ordenanza interministerial nº 17, de 24 de 04 de 2007.El 

objetivo de este estudio se analiza en el interior de la gestión del presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, y se considera algunas políticas paralelas orientadas a la investigación, educación, 

para comprender el proceso de elaboración del Programa y los aspectos que implicaban en 

condiciones adversas al éxito del mismo. La investigación, en sí, permea un estudio en el 

campo de las Políticas Educativas, pero, específicamente, en procurar comprender cómo se 

dio esa estrategia de ampliación de la jornada escolar, desarrollado por el Ministerio de 

Educación, en asociación con Estados y Municipio, durante un determinado período. 

Reflejamos aún sobre las concepciones de educación integral y haciendo una interfaz de las 

concepciones presentadas en los marcos legales y teóricos que fundamentan la propuesta del 

Programa con las concepciones que abordan la dialéctica que se produce en el interior de las 

relaciones entre la inclusión y la llamada exclusión social. Se concluye que, aunque el 

Programa Más Educación presenta en su propuesta puntos positivos que puedan contribuir 

con el proceso de inclusión educativa, otros puntos, como los criterios de selección utilizados 

para determinar quién participaría en los talleres de los macro campos, inviabilizan tal 

inclusión. La investigación, entonces, evidencia tales constataciones del programa en análisis. 

 

Palabras clave: Brasil, Programa Más Educación. Educación integral, Inclusión educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 
The present research brings a focus of the More Education Program in relation to its proposal 

presented in the first version. It aims to present and analyze some of the aspects present in 

interministerial ordinance no. 17, dated April 24, 2007. The object of study is analyzed within 

the management of President Luíz Inácio Lula da Silva, and some parallel policies are also 

considered. education, in order to understand the process of elaboration of the Program and 

the aspects that implied in adverse conditions to the success of the same. The research, per se, 

permeates a study in the field of Educational Policies, but, specifically, to try to understand 

how this strategy of extending the school day, developed by the Ministry of Education, in 

partnership with States and Municipality, during a certain period . We also reflect on the 

conceptions of integral education and an interface of the conceptions presented in the legal 

and theoretical frameworks that base the proposal of the Program with the conceptions that 

approach the dialectic that takes place within the relations between the inclusion and the so - 

called social exclusion. It is concluded that, although the More Education Program presents in 

its proposal positive points that can contribute to the process of educational inclusion, other 

points, such as the selection criteria used to determine who would participate in the macro-

field workshops, make such inclusion impossible. The research, then, evidences such findings 

of the program under analysis. 

 

Keywords: Brazil. More Education Program. Comprehensive education. Educational 

inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos versando sobre políticas educacionais são de grande importância, não 

apenas para a área do conhecimento educacional, mas para o conjunto de toda a sociedade. 

Em virtude de tal natureza dos temas que aborda e da estrutura das relações por ela 

produzidas, constitui-se uma área que dá origem a muitas controvérsias e refutações. 

No âmbito da educação pública, tais estudos tomam proporções mais amplas e 

demandam, em alguns momentos, reavaliar as propostas apresentadas para solucionar 

problemas antigos e nem sempre relacionados diretamente com o campo educacional, como 

bem coloca Mendes (2000, p.135),  

Só existe política de educação numa sociedade cujos problemas ressaltem na 

consciência de seus membros sob a forma de um desafio que exige resposta 

adequada. A verdade desse postulado é muito singela, e pode ser expressa 

singelamente; não pode haver soluções onde não haja problemas. São difíceis as 

soluções educacionais no Brasil, porque não há consciência nítida dos problemas 

que a educação deva solucionar.  

Essa situação nos cobra o desafio de mergulhar em um universo de grande 

amplitude caso tenhamos a disposição de conhecer e analisar as propostas políticos-

educacionais, inclusive, muitas vezes apresentadas em forma de programas sociais e 

diretamente relacionadas ao nosso ofício no universo educacional. 

O intento maior desse trabalho intitulado Programa Mais Educação: limites e 

possibilidades (2007) foram apresentar e estabelecer uma análise crítica da proposta do 

Programa Mais Educação, doravante designado PME, como parte das ações reformistas do 

governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Compreendendo o contexto de influência 

para a sua formulação a partir de informações sobre o seu processo de criação e implantação, 

conforme delimitado no Decreto Presidencial 7083/2010. 

O financiamento desta pesquisa foi realizado com recursos da Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), da Universidade 

Nove de Julho (Uninove) que acolheu o nosso projeto de pesquisa e com o apoio da Secretaria 

Municipal de Educação de São Luís (MA), que concedeu a liberação das minhas atividades 

docentes com o intuito de favorecer a realização de meus estudos na pós-graduação. 

A pesquisa em si permeia um estudo no campo das Políticas Educacionais, mais 

especificamente em uma análise documental e estudos correlatos ao PME, cuja gênese se deu 

como estratégia de ampliação da jornada escolar, desenvolvido pelo Ministério da Educação, 

em parceria com Estados e Municípios. 
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Desta forma, se faz necessário compreender esta gestão presidencial para 

contextualizar a análise das propostas educacionais deste período que por ser um governo de 

cunho democrático e popular, possuíam em seu discurso questões focadas no bem-estar 

social, principalmente das camadas subalternizada. O Programa Mais Educação foi criado 

com o escopo de aumentar o tempo dentro do espaço escolar, principalmente da população de 

baixa renda como forma de retira-los de situações de risco.  

Nesta perspectiva, é válido destacar o aporte teórico nos seguintes autores: Moll 

(2012), para trabalharmos a educação integral como consolidação enquanto política pública; 

Gentili (2013), e as diversas relações estabelecidas entre educação, pobreza e políticas 

educacionais, entre outros, que nos foram necessários para desenvolver a presente pesquisa, 

aos quais tivemos acesso, principalmente, após o ingresso no Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Universidade Nove de Julho.  

Nesta pesquisa, buscou-se realizar uma análise crítica da proposta do Programa 

Mais Educação, dentro das ações reformistas do governo no mandato do Presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, conforme descrito no Art. 1° do Decreto Presidencial 7083/2010. 

O programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a melhoria da 

aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, 

adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de educação 

básica em tempo integral. (BRASIL, 2010). 

 

De acordo com o referido decreto, a educação básica em tempo integral 

compreende-se por uma ampliação de jornada escolar, cuja duração é igual ou superior a sete 

horas diárias, considerando o período de tempo que o aluno permanece na escola em sala de 

aula regular e também, o tempo destinado a atividades escolares em outros espaços 

educacionais.  

Após definirmos o objeto dessa pesquisa, a etapa seguinte foi realizar o 

levantamento de dados e estudos correlatos a esta temática em bancos de dados de 

dissertações, teses e artigos acadêmicos que discorrem sobre o Programa Mais Educação, para 

iniciar o processo de revisão de literatura. Além disso, a análise de documentos oficiais da 

legislação brasileira que originaram o referido programa. Constam ainda  no presente 

trabalho, as entrevistas, a portaria e a carta de anuência dos professores entrevistados.  

Para fins de exposição esse trabalho está organizado da seguinte forma: o primeiro 

capítulo intitulado: “As fontes impressas e documentais e a sua importância para os estudos 

sobre o Programa Mais Educação em uma perspectiva crítica”, compreenderá a discussão 

sobre o método de investigação que foi utilizado ao longo desse estudo, assim como o uso de 

entrevistas com estudiosos do campo educacional e que tenham trabalhos ou interesses afins 
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com o tema desenvolvido. No segundo capítulo: “A Conjuntura histórica, política, econômica 

e social brasileira”, apresentou-se o contexto histórico, político, econômico e social do Brasil 

durante os dois mandatos do presidente (2003-2006/ 2007-2010) Luiz Inácio Lula da Silva, 

buscando compreender e analisar a criação da política do Programa Mais Educação.  

Na sequência, o terceiro capítulo: “Políticas educacionais e o governo Lula”, versa 

sobre alguns programas voltados para o campo da educação. Sobre os mesmos, realizamos 

uma breve incursão, sem nos aprofundarmos em cada um dos programas, mas, ao 

apresentarmos os mesmos, dirigimos o nosso olhar para as demandas sociais mais urgentes e 

como as mesmas foram abordadas no contexto vigente daquele momento.   

No quarto capitulo que tem como título “O Programa Mais Educação – a 

proposta” procurou-se apresentar o documento legal que fundamentou e deu curso ao 

Programa Mais Educação. São abordados e analisados não apenas os ditos marcos legais da 

política do programa, mas também se buscou compreender a origem do seu discurso e em que 

momento foi necessário incluir este programa na agenda política do governo federal, 

estudando seus objetivos, ideologias, concepções e consequentemente como impactou a 

educação básica nacional.  

Ainda no quarto capítulo realizamos uma análise circunstanciada do Programa 

Mais Educação, levando-se em conta os documentos oficiais analisados e os conteúdos dos 

discursos dos professores que foram entrevistados em sua elaboração, a fim de buscar 

responder o problema a que se propôs este trabalho; conhecer os limites e possibilidades que o 

PME teve em seu contexto de implantação. 

Considerando que o Brasil possui dimensões continentais, analisar o seu impacto 

pedagógico e social em todas as suas regiões que atendem a educação básica é algo bem 

difícil de realizar no âmbito de uma pesquisa acadêmica. Assim, buscou-se em fontes 

documentais e dados oficiais informações que poderiam subsidiar a discussão sobre a 

pertinência desta política e as possibilidades dos seus impactos em marcos mais gerais. A 

pesquisa também pressupôs um levantamento bibliográfico constituído de obras que 

referenciem direta ou indiretamente ao estudo realizado.  
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CAPITULO 1 AS FONTES IMPRESSAS E DOCUMENTAIS E A SUA 

IMPORTÂNCIA PARA OS ESTUDOS SOBRE O PROGRAMA 

MAIS EDUCAÇÃO EM UMA PERSPECTIVA CRITICA  

___________________________________________________________________________ 

A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. 

Aristóteles 

 

No presente capítulo, trazemos à tona alguns aspectos que dizem respeito às 

questões de ordem teórica e metodológicas com o intuito de fundamentar a utilização de 

entrevistas, que colaboraram conosco na construção dessa pesquisa versando sobre o 

Programa Mais Educação (PME), contribuindo na sustentação de nossas análises e 

interpretações sobre a origem desse programa. 

Entendemos ser oportuno esclarecer os aspectos e alguns passos teóricos e 

metodológicos, que no desenvolvimento da presente pesquisa nos permitiu o embasamento ao 

longo do estudo, exatamente porque nos colocamos entre os pesquisadores que utilizam a 

entrevista pela flexibilidade que possui, mas também é importante salientar que a sua 

utilização exige cuidados específicos. 

Para Gil (1999, p. 110):  

[...] a entrevista é seguramente a mais flexível de todas as técnicas de coleta de 

dados de que dispõem as ciências sociais. Para compreender a importância da 

utilização da técnica da entrevista em um trabalho científico é necessário 

compreender algumas vantagens desta técnica frente a outras formas e 

procedimentos para obtenção de informação, assim como apontar algumas 

desvantagens ou limitações da sua utilização.  

 

1.1 Qual caminho a seguir? Métodos e procedimentos de investigação  

 

O presente estudo é orientado pela perspectiva de abordagem crítica e de caráter 

qualitativo. A adoção de pressupostos qualitativos nos possibilita compreender melhor os 

resultados alcançados com o desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa qualitativa, com 

orientação em uma abordagem crítica, origina-se, segundo Carspecken (2011, p. 396), ‘no 

trabalho de Paulo Freire (2000) e Paul Willis (1977), com seus aspectos teóricos expandidos 

por teóricos da educação como Michael Apple (1979, 1986) e Henry Giroux (1983)’. 

Enquanto característica desse tipo de pesquisa destaca-se que a mesma envolve o 

levantamento de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a realidade 
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estudada, enfatizando mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a pesquisa 

participante. 

Nas palavras do professor Severino (2016, p.125) 

Quando se fala de pesquisa quantitativa ou qualitativa, e mesmo quando se fala de 

metodologia quantitativa ou qualitativa, apesar da liberdade de linguagem 

consagrada pelo uso acadêmico, não se está referindo a uma modalidade de 

metodologia em particular. Daí ser preferível falar-se de abordagem quantitativa, de 

abordagem qualitativa, pois, com estas designações, cabe referir-se a conjuntos de 

metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas referencias epistemológicas. São 

várias metodologias de pesquisa que podem adotar uma abordagem qualitativa, 

modo de dizer que faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos do que 

propriamente a especificidades metodológicas.  

Nesse percurso o nosso principal procedimento de pesquisa foi à coleta de dados 

por meio das fontes impressas e digitais e, em um segundo momento, as entrevistas 

realizadas, a fim de confirmar e responder possíveis questionamentos presentes no estudo.  

A proposta metodológica de pesquisa qualitativa, aqui esboçada, levou em conta 

que o nosso objeto de estudo, pode ser mais bem compreendido no contexto histórico e social 

no qual ocorreu e produziu suas ações. A realização de entrevistas nos permitiu uma análise 

obter elementos necessários à interpretação dos documentos pesquisados. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, orientada pela perspectiva da abordagem 

crítica, a metodologia previu o levantamento do processo que originou o Programa Mais 

Educação (PME) na sua constituição legal. 

 

1.2 Delineamento da pesquisa 

 

Uma primeira busca no banco de teses e dissertações da Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), usando o descritor “Programa Mais 

Educação”, no segundo semestre do ano de 2017, foram encontrados 265 registros de 

trabalhos acerca do tema. Dentre eles, foram levantadas questões problematizásseis com 

relação à implementação do Programa Mais Educação em redes de ensino brasileiras, os 

principais entraves acerca da concepção de Educação Integral no Brasil, conceitos variados 

atrelados à especificidade do programa de promover outras atividades escolares no contra 

turno escolar, mas que são intrinsecamente interligadas com propostas de cunho pedagógico 

como o auxílio ao letramento, valorização da diversidade, estímulo a apropriação da cultura 

digital, prática de atividades esportivas, artísticas e inclusão social. 

Entre estes trabalhos refinados na busca, encontramos o estudo intitulado 

“Avaliação do Programa Mais Educação: a questão da inclusão educacional” da pesquisadora 
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Tânia Roberta da Silva, elaborado como tese de doutorado, defendida em 2013, na 

Universidade Federal do Ceará, contribuiu de forma efetiva para elencar mais referenciais 

teóricos pertinentes ao objeto de pesquisa.  

Segundo Silva (2013, p.96), no decorrer de sua pesquisa, se constatou que 

[...] claramente ainda se estar pisando em um espaço carente de fundamentação 

teórica no campo educacional, no que tange os aspectos relacionados às categorias 

de relevância na pesquisa: a educação integral e a inclusão educacional considerando 

que, embora existam alguns estudos acerca do Programa Mais Educação, este ainda 

não havia sido analisado sob a perspectiva da inclusão educacional.  

O processo de implantação do Programa Mais Educação no município de São 

Luís do Maranhão foi propicio para suscitar o interesse em analisar a proposta do PME 

enquanto proposição da Portaria Normativa Interministerial n° 17, de 24 de abril de 2007, que 

a define com objetivo 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. (BRASIL, 2007a). 

Por conta das condições de pobreza e situações de risco e vulnerabilidade social, 

para elucidar o impacto deste programa nas realidades educacionais, o presente estudo 

almejou dentre outros documentos, analisar a Portaria Interministerial n°17/2007 que, de 

acordo com Silva (2013, p.17), foi formulada atendendo a “[...] novas configurações que 

delinearam as políticas de educação do século XXI, dentre estas as políticas de cunho 

compensatório, elaboradas a partir de mecanismos legais por meio de programas e projetos 

educacionais”.  

Tendo em vista esse propósito de pesquisa, a questão central pode ser formulada 

da seguinte maneira: o Programa Mais Educação, delineado pela Portaria Interministerial n° 

17/2007, enquadrado entre as ações do governo, do então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, atendeu às expectativas formuladas no documento oficial quando passou a ser 

implantado nas redes públicas de ensino brasileiras?  

Para tanto as fontes de pesquisa que contribuirão para esta análise crítica são os 

estudos correlatos à temática, entrevistas com professores pesquisadores da área educacional, 

bem como os documentos oficiais, as publicações e as pesquisas acerca de políticas públicas 

educacionais, ditas compensatórias, presentes em portais da rede mundial de computadores, 

revistas e livros que tratam do assunto. 
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Conforme explicitado por Libâneo (2003, p. 36) as políticas educacionais, ‘[...] 

com raras exceções, não têm sido capazes de romper a tensão entre intenções declaradas e 

medidas efetivas’. Assim sendo, se faz necessário analisar de forma mais minuciosa as 

facilidades, dificuldades, entraves, equívocos e resultados da implementação do Programa 

Mais Educação.  

A metodologia utilizada e os procedimentos escolhidos para a construção do 

presente estudo levaram em conta a realização de entrevistas semiestruturadas com estudiosos 

que atuam no universo de análise das políticas educacionais adotadas na contemporaneidade 

brasileira. As entrevistas nos proporcionaram o estabelecimento de reflexões acerca do 

Programa Mais Educação (PME) e o seu significado para a educação no momento de sua 

efetivação. 

 

1.3 As entrevistas como fontes documentais 

 

Como dito anteriormente a elaboração do presente trabalho exigiu a realização de 

entrevistas semiestruturadas com os estudiosos do PME. As entrevistas foram gravadas, com 

a autorização dos participantes, sendo seu teor, posteriormente transcritos na integra, 

respeitando as características e singularidades linguísticas dos entrevistados. O material 

obtido foi reproduzido, integralmente, no apêndice da dissertação. 

O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa foi o inquérito de 

entrevista semiestruturada como parte da construção da nossa obra devido a nós parecer o 

caminho mais apropriado ao longo desse trabalho. Recordemos que estamos estudando a 

trajetória do PME, particularmente, da sua proposta, como a própria estrutura do programa, 

suas limitações encontradas em virtude de outros programas, etc. Também, nos interessou, 

sobremaneira, os meios pelos quais os estudiosos em políticas educacionais buscaram para 

orientar suas análises sobre o referido programa no contexto vigente a época em que fora 

estabelecido. 

Lüdke e André (1986) observam que a entrevista representa um dos instrumentos 

básicos para a coleta de dados na perspectiva qualitativa, adotada por nós; simultaneamente, 

cria uma relação de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem 

pergunta e quem responde, permitindo captar de modo imediato e corrente o teor e a 

substancia da informação desejada, mais que isso, transformando as entrevistas em 

verdadeiros depoimentos e concedendo aos sujeitos da pesquisa a sua devida importância 

histórica e social. 
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A realização de entrevistas nos permitiu uma boa compreensão daquilo que pode 

ocorrer na vigência dos programas sociais voltados para a educação, segundo a visão daqueles 

que se debruçam sobre os mesmos, disponibilizando-nos dados preciosos e reveladores 

quanto a sua ação na estrutura social e o comportamento dos indivíduos afetados diretamente 

por elas; tais informações sãs necessárias à interpretação e avaliação dos materiais 

encontrados.  

Após a realização do levantamento de dados, considerado como ponto de partida 

do nosso lavor, demandando assim, uma pesquisa bibliográfica que fora feita em um primeiro 

momento. Em seguida, foi necessário obter informações que não seriam possíveis somente 

através da pesquisa bibliográfica, e, nesse momento, a entrevista foi a técnica que utilizamos 

para prosseguir com o nosso trabalho. 

O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista. Vista refere-

se ao ato de ver, ter preocupação com algo. Entre indica a relação de lugar ou estado 

no espaço que separa duas pessoas ou coisas. Portanto, o termo entrevista refere-se 

ao ato de perceber realizado entre duas pessoas. (RICHARDSON, 1999, p. 207). 

Embora apresente algumas limitações, o uso da entrevista em nosso trabalho foi 

de grande relevância para obter informações que não encontramos em outros meios, tais como 

as fontes impressas, digitais e documentais.  
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CAPÍTULO 2 - A CONJUNTURA HISTÓRICA, POLÍTICA, ECONÔMICA E 

SOCIAL BRASILEIRA   

______________________________________________________________________ 

Nem os limites institucionais, nem os não institucionais, podem determinar nosso 

programa partidário e nossos objetivos históricos de construir uma sociedade 

socialista. Luís Inácio Lula da Silva, Documento do PT na primeira Campanha 

Eleitoral em 1982. 

 

 

No presente capítulo vamos discorrer sobre os dois mandatos do presidente Luís 

Inácio Lula da Silva. O primeiro mandato, que inicia em 2003 e ficou marcado como o 

primeiro operário a exercer a função de presidente de uma nação e com um sufrágio marcante 

em relação aos demais candidatos. Entra para a história, também, como a vitória de um 

partido que deseja representar a classe trabalhadora do país, naquele momento. Para além das 

vitórias e momentos marcantes, trazemos à baila as dificuldades e mesmo os descréditos 

vividos por aqueles que apoiaram o candidato e o partido. Em um segundo momento, 

discorremos sobre o segundo mandato do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ficando 

assim conhecido nos meios políticos e entre os eleitores, de uma forma em geral. O segundo 

mandato trouxe o desafio de lidar com as denúncias de envolvimento de pessoas ligadas ao 

governo, em esquemas de corrupção, mas também, com o desenvolvimento econômico acima 

da média esperada e com a retirada do Brasil de diversas estatísticas negativas. Um breve 

quadro dos anos em que, mais que um presidente, todo um partido que reivindicava 

representar a classe trabalhadora do país esteve à frente do comando da nação. Tal resgate se 

faz necessário para que possamos situar os programas sociais que surgem ou continuam 

durante esse governo. 

 

2.1 O primeiro mandato do governo de Lula (2003-2006) 

 

No Brasil do fim do século XX as condições sociais e econômicas de amplas 

parcelas da população se mostravam extremamente graves. O quadro de miséria não era uma 

particularidade, mas se mostrava presente em todas as regiões do país.    

Os esforços políticos de Fernando Henrique Cardoso (FHC), do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), embalados pelos significativos resultados alcançados em duas 

vitórias consecutivas para a presidência da república não foram capazes de superar as 

dificuldades que se avolumaram desde os governos anteriores, incapazes que foram de 

avançar na solução de problemas registrados na esfera agrária ou na educação básica. Mesmo 
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diante de tal situação, o candidato escolhido pela elite, que representava seus interesses e não 

ameaçava agravar, ainda mais, a situação, seria FHC, como explicita Barbosa (2012, p. 34-

51):  

O candidato Fernando Henrique aparece como uma alternativa as candidaturas mais 

proeminentes do momento, entre elas a mais relevante era sem dúvida a do 

candidato Luís Inácio Lula da Silva. Lula personificava o extremo contrário da 

personalidade de Collor e, o seu segundo lugar nas eleições de 1990, em conjunto 

com a atuação do PT no processo do impeachment, logravam a ele prestígio frente a 

certa faixa eleitoral da população brasileira. O contrário ocorria no campo 

econômico e político. Temerosos com uma candidatura Lula e a chegada ao poder 

por um candidato de esquerda, a direita política brasileira une-se com partidos de 

centro para apoiar a alternativa viável que lhes era apresentada pela conjuntura da 

época: a candidatura FHC. 

Com duas vitórias registradas em 1994 e 1998, o PSDB chegou às eleições de 

2002, tendo como candidato à presidência o ex-ministro de saúde, de FHC, José Serra, numa 

acirrada disputa com Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico do Partido dos Trabalhadores 

(PT). Luiz Inácio Lula da Silva havia participado dos pleitos presidenciais e colecionado 

derrotas em 1989, 1994 e 1998. 

Mas em 2002, conseguiu se eleger na disputa contra o candidato da oposição, 

construindo uma ampla aliança política, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o apoio maciço dos 

eleitores brasileiros de todo o país, como mostra o mapa abaixo: 

 

Figura 1 - Mapa mostrando o apoio recebido por Lula ao ganhar sua primeira 

eleição. 

 

 

Fonte: Wikipédia (2017) 
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O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva trouxe grandes esperanças de 

se efetivar as mudanças econômicas, políticas e sociais mais caras aos interesses imediatos e 

históricos das camadas populares. Nesse mesmo pleito, o PT alcançou expressiva vitória para 

a câmara dos deputados, porém, sem conseguir à maioria no legislativo nacional. O partido 

também não obteve êxito nas disputas estaduais, elegendo poucos governadores. A chegada 

de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da república trouxe a presença de um representante 

da classe trabalhadora para governar o Brasil cercado de grande popularidade e a esperança de 

que as transformações sociais pudessem se colocar em movimento. 

Nas palavras de Giambiagi (2005, p. 196-197) a chegada de Luiz Inácio Lula da 

Silva à presidência:  

[...] 2003, teve dois significados importantes. Em primeiro lugar, em termos 

políticos-ideológicos, representou a ascensão da esquerda ao poder, através do 

Partido dos Trabalhadores (PT). Pelas posições deste desde a primeira vez que Lula 

foi candidato a presidente, em 1989, o novo governo parecia encarnar uma 

mensagem de transformação talvez apenas comparável, na América do Sul, à posse 

de Salvador Allende no Chile, nos anos de 1970. Em segundo lugar, a perspectiva de 

um governo Lula servia como um teste importante para a economia brasileira. De 

fato, durante anos, inicialmente com as reformas dos governos Collor/ Itamar Franco 

e, mais especialmente, após o Plano Real, as autoridades tinham assumido o 

discurso das mudanças estruturais. 

Por sua vez, a segunda metade do primeiro mandato de Lula foi marcada, em 

2003, pelo escândalo do “mensalão” ao trazer à tona denúncias de participação dos políticos 

governamentais do presidente da república. Acusações contra Luiz Inácio Lula da Silva 

diziam respeito ao fato dos deputados receberem, mensalmente, recursos financeiros ilícitos 

para comprar e obter favorecimento ao governo no congresso nacional. 

As denúncias atingiram diretamente o primeiro escalão do governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva, com alguns dos seus ministros mais seletos, como foi o caso de José Dirceu, da 

Casa Civil, e Antonio Palocci, do Ministério da Fazenda, tendo que deixar os seus cargos e 

enfrentar os meandros da justiça param se defenderem das acusações que lhes eram impostas 

pela prática de corrupção. 

Na esfera econômica os primeiros instantes do governo do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva foram de grande preocupação para o sistema financeiro. Mas atentando para as 

políticas de corte conservador, gradativamente, Luiz Inácio Lula da Silva foi superando as 

desconfianças, mas, com isso, trouxe a certeza para os antigos apoiadores de sua trajetória 

política que começaram a ver ajustes do seu governo. Diante das incertezas que havia em 

relação ao governo que assumiria o poder e um conjunto de medidas elaboradas e 

apresentadas em dois momentos distintos, “acenando” em relação a economia e que poderiam 
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ser adotadas após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Giambiagi (2005, p. 196-

217) comenta: 

‘Novo ajuste fiscal’ e ‘aumento da taxa de juros’, um ano antes, na reunião de 

Olinda de final de 2001, eram as últimas coisas que o PT imaginava fazer se 

assumisse o poder após as eleições de 2002. Portanto, eram medidas que constituíam 

uma espécie de ‘teste’ para o Partido e o governo Lula, na visão do mercado 

financeiro, de cujo resultado dependia em parte do destino da nova administração. 

Aquela parcela do mercado que encarava com receio a possibilidade de uma vitória 

de Lula e tinha ojeriza às posições antigas do PT em defesa da ‘ruptura’, mas 

simpatizava com a ‘Carta ao Povo Brasileiro’ e com o compromisso de “gerar o 

superávit primário necessário para evitar novos aumentos da dívida pública”, teria 

nos primeiros passos do novo governo a medida de qual seria, afinal de contas, o 

‘verdadeiro’ PT: o de Olinda, de 2001ou o da ‘Carta ao Povo Brasileiro’, de junho 

de 2002? 

No período que foi da vitória eleitoral, em outubro de 2002, até abril de 2003, isto é, 

nos seis meses seguintes às eleições, o governo tomou as seguintes decisões, que 

representavam uma mudança clara em relação ao passado do PT e contribuíram 

decisivamente para reduzir o grau das tensões macroeconômicas existentes no final 

de 2002: 

 Nomeou para o cargo de presidente do Banco Central o ex-presidente mundial 

do Bank Boston, Henrique Meireles, mantendo, inicialmente, todo o restante da 

Diretoria anterior, em claro sinal de continuidade. 

 Anunciou as metas de inflação para 2003 e 2004, de 8,5% e 5,5%, 

respectivamente, que implicavam um forte declínio em relação à taxa efetivamente 

observada em 2002, reforçando a política anti-inflacionária. 

 Elevou a taxa de juros básica (Selic) nas reuniões do Comitê de Política Monetária 

(Copom), mostrando que isso não era mais um “tabu” para o PT. 

 Definiu um aperto da meta de superávit primário, que passou de 3,75% para 4,25% 

do PIB em 2003. 

 Ordenou cortes dos gastos públicos, para viabilizar o objetivo fiscal, deixando de 

lado antigas promessas de incremento do gasto. 

 Colocou na Lei de Diretrizes Orçamentárias o objetivo de manter a mesma meta 

fiscal de, 4,25% do PIB de superávit primário, para o período de 2004-2006. 

Em conjunto, essas medidas deram sequência ao abandono de muitas das bandeiras 

históricas do partido observado em 2002 e representaram uma mudança completa 

em relação à maneira como o PT via a política econômica até poucos meses antes. 

 

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o compromisso com o 

ajuste fiscal, manteve os juros altos, inviabilizando o crescimento econômico no decurso do 

seu mandato e, com isso, os índices de desemprego cresceram. Nos anos posteriores, a 

economia passou a dar passos em direção da retomada do crescimento econômico, inclusive, 

se afastando das diretrizes do Fundo Monetário Internacional (FMI), atendendo, assim, um 

pleito dos setores nacionalistas que pressionaram pela independência e autonomia econômica 

brasileira. 

As políticas sociais enfrentaram todo o tipo de dificuldades para sua 

implementação. Entre elas, temos o programa social conhecido como Fome Zero e a Bolsa 

Família que chegou a atingir o número expressivo de mais de dez milhões de famílias, com 

ampla repercussão no Brasil e no mundo, transformando-se num dos principais fatores do 

crescimento de sua popularidade entre as camadas subalternizadas da população. Tais 
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dificuldades para a adoção de programas vinculados as políticas sociais, estavam diretamente 

atadas às questões econômicas, visto que não havia em suas propostas, as fontes de 

financiamento para sustenta-los. Destarte, algumas “metas” colocadas como parte do 

programa de governo, acrescentariam um aumento considerável, em relação a parcela do 

Produto Interno Bruto (PIB) que seria gasto para mantê-los, sem anunciar de quais fontes 

demandariam: 

 

O programa foi complementado pelo documento divulgado pelo instituto associado 

ao partido e que elaborou o projeto conhecido como ‘Fome Zero’. 

Esse documento - que não tecia maiores considerações acerca das fontes de 

financiamento para o Programa - propunha, entre outras coisas;  

 Conceder benefícios previdenciários de 1 SM aos trabalhadores não contribuintes 

do INSS do meio urbano, estimando-se explicitamente que ‘o efeito decorrente da 

inclusão dessa nova massa de indivíduos na Previdência poderá provocar um 

aumento da ordem de 2% do PIB na despesa de benefícios’ (p. 86). 

 (Na tabela que definia os usos e fontes) financiar o ‘Fome Zero’ através de um 

sistema de cupons de alimentação com custo estimado no próprio documento em 

aproximadamente 1,7% do PIB, com ‘recursos do Tesouro e da Assistência Social’ 

(p.101), o que significava, na prática, em se tratando de um novo programa, um 

aumento de gastos nesse montante, sem fonte de recursos assegurada. 

Em outras palavras, o documento, cuja página de apresentação era assinada pelo 

próprio Lula, propunha aumentar o gasto público, assistencial e previdenciário 

mediante medidas que, somando as citadas com outras propostas, representavam 

uma variação do gasto da ordem de 5% do PIB em relação à situação da época. 

(GIAMBIAGI, 2005, p. 200 -201) 

 

Ainda em relação ao seu primeiro mandato, observam-se nas esferas do governo 

diversos aspectos negativos, o caso que ficou conhecido como “mensalão”, é um exemplo.  

Nele, diversos membros do governo aparecem envolvidos com os mais variados tipos de 

acusação; desde desvios de dinheiro a tráfico de influência junto ao Congresso. Tais práticas 

não constituíam inéditas e, tão pouco inauguradas pelo PT. 

Segundo Anderson (2011)1 ‘o financiamento ilegal de campanhas por doadores 

secretos em troca de favores sempre foi generalizado na política brasileira: o presidente do 

principal partido da oposição, o PSDB de Fernando Henrique Cardoso, foi alvo da mesma 

acusação e teve de renunciar em meio ao mesmo escândalo’, logo, o mensalão apresentava-se 

como uma consequência de práticas ‘corriqueiras’, já estabelecidas.   

As dificuldades encontradas por Luiz Inácio Lula da Silva no cenário político, 

com a instalação de Comissões Parlamentares de Inquéritos2, para averiguar a conduta dos 

                                                      
1 London Review of Books, vol. 33, n. 7, 2011. Trad. de Alexandre Barbosa de Souza e Bruno Costa 
2 A existência da CPI está prevista na regra do art. 58, § 3º, da CR/88, sendo complementadas pela Lei nº 

1.579/52 – admitindo-se aplicação subsidiária das regras do Código de Processo Penal –, que regulamenta suas 

especificidades formais e materiais. https://canalcienciascriminais.com.br/entendendo-cpis/ 
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membros do seu governo, não foram capazes de impedir a sua participação vitoriosa na 

campanha para reeleição de 2006.  

 

2.2 O segundo mandato do governo Lula (2007-2010) 

 

Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo segundo mandato enfrentou o 

governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, no segundo turno das eleições, 

ocorrido em 29 de outubro de 2006.  

A consolidação da democracia se mostrava bem pavimentada; embora as 

desigualdades sociais estivessem muito longe de serem equacionadas e a consagração dos 

direitos sociais mais caros à cidadania, uma pálida miragem na vida de milhões de brasileiros. 

Mas, a esperança havia vencido o medo de ousar a possibilidade de alcança-los. 

O governo havia enfrentado grandes desafios e as pressões dos movimentos 

sociais para que apresentasse a ruptura com perspectivas neoliberais adotadas pelos governos 

anteriores, o combate aos problemas sociais mais graves como foi o caso do desemprego, da 

pobreza, das desigualdades regionais, o aumento da inflação, o crescimento do volume da 

dívida pública, as vulnerabilidades externas eram colocadas na ordem do dia para todos 

aqueles que apostavam no retrocesso desse ideário reformista. 

No segundo turno da eleição presidencial de 2002, Luís Inácio Lula da Silva 

obteve uma vantagem de quase vinte milhões de votos sobre José Serra do Partido Social 

Democrata Brasileiro (PSDB), ou 61,27% do total de votos válidos. No segundo turno de 

2006, enfrentando o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, manteve-se praticamente 

a mesma diferença. Se por um lado houve um aumento do número total de votos em relação 

ao candidato peessedebista, chegando à cifra de quase vinte e um milhões de votos, por outro 

o índice percentual caiu levemente, 60,83%.  

Aparentemente Luiz Inácio Lula da Silva manteve o mesmo nível de influência 

apesar do escândalo do mensalão3 ter sido divulgado poucos meses antes do início do período 

eleitoral de sua reeleição como podem constatar na tabela abaixo, com o resultado final das 

eleições: 

 

                                                      
3 O “mensalão” foi como ficou conhecido o principal escândalo do governo Lula em 2005, quando Roberto 

Jefferson (membro então do Partido Trabalhista Brasileiro, base de apoio do governo) concedeu uma entrevista à 

Folha de São Paulo denunciando a compra de apoio político no Congresso Nacional por meio de um intrincado 

sistema que envolvia o Banco Rural e agências de publicidade ligadas a Marcos Valério. O processo envolveu 

mais de 39 réus, mas foram diretamente responsabilizados José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil, Delúbio Soares, 

tesoureiro do Partido dos Trabalhadores.  
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Tabela 1 - Resultado do segundo turno para presidente/ eleições 2006.  

 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE (2009) 

 

Porém, uma análise mais atenta dos resultados demonstra que houve uma 

ampliação do apoio dos estados do Norte e Nordeste e redução de apoio no Sul e Centro-

Oeste. No segundo turno em 2002, com exceção de Alagoas, Luiz Inácio Lula da Silva 

venceu em todos os estados. Já, em 2006, Luiz Inácio Lula da Silva obteve maioria em 19 

estados e no Distrito Federal, enquanto que Alckmin venceu em todos os estados da região 

Sul, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima.  

 

Figura 2 – Mapa do resultado do segundo turno para presidente/ eleições 2006 

    

Fonte:Wikipédia (2006) 

RESULTADO DA ELEIÇÃO 2006     

 

Resultado da Eleição - 2º Turno 

Abrangência (BRASIL) - Cargo (Presidente) - Situação (TODAS) - Partido (TODOS) 

 

Nr Candidato Partido (V) Votos Nominais Situação %(V/VV) Coligação 

45 GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO PSDB 37.543.178 Não eleito 39,173 PSDB / PFL 

13 LUIZ INACIO LULA DA SILVA PT 58.295.042 Eleito 60,827 PT / PRB / PC do B 

 

Última atualização em: 02-DEZ-2009 - Dados sujeitos a alteração 

  

 

http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2006/candidaturas-e-resultados/resultado-da-eleicao-2006 
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Desde o primeiro mandato, Luiz Inácio Lula da Silva desenvolveu uma política de 

contemporização com a burguesia que se expressou em ignorar consignas antigas do 

movimento social e de seu próprio partido. Essa política materializou-se na não auditoria da 

dívida pública e externa, a não realização da reforma agrária, a Reforma da Previdência do 

Funcionalismo Público com a Emenda Constitucional 41/20034 logo no primeiro ano de 

governo, a manutenção de um banqueiro na condução do Banco Central e a não revogação da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Apesar disso, vários setores médios que haviam apoiado o presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva em 2002 afastaram-se do seu governo, não pelo abandono de bandeiras 

históricas do movimento social; mas principalmente por conta dos programas sociais 

iniciados no primeiro mandato como foi o caso do Programa Bolsa Família (PBF), a 

ampliação de investimentos nas políticas públicas e políticas afirmativas voltadas para 

segmentos até então marginalizados no acesso ao ensino superior brasileiro, como alunos 

negros, pardos e indígenas e oriundos das escolas públicas.  

O PBF foi, naquele momento, a política pública que salvaguardou o mandato do 

então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que pese os escândalos nos quais estavam 

envolvidos os seus principais apoiadores, entre eles, Antonio Palocci, cujos assessores, nas 

palavras de Anderson (2011, p. 27) “montaram um bordel em Brasília, onde lobistas e 

prostitutas se revessam com o ministro em situações de trocas de favores e dinheiro”; ou seja, 

um prato cheio e pronto para a mídia sempre atenta a algum deslize que o presidente ou seus 

correligionários, pudessem cometer e assim fossem expostos os pontos fracos e, 

consequentemente, os mesmos serem atacados.  

Diante da sangria aumentada e com escândalos aparecendo em uma velocidade 

vertiginosa, o crescimento do PIB, que vinha desde década de 1990, cambaleando em 1,6% e 

passou a 4,3%, até 2006, foi um dos “botes” ao qual o governo se agarrou; e no caso do PBF, 

a sua criação desempenhou um papel crucial na recuperação, se não, na amenização do 

quadro pungente de uma gestão atacada ao extremo.  

Nas palavras de Anderson (2011): 

Desde o início, Lula havia se comprometido a ajudar os pobres, de onde ele viera. 

Um acordo com os ricos e poderosos seria necessário, mas a miséria tinha que ser 

tratada de modo mais sério do que no passado. Sua primeira tentativa, o programa 

Fome Zero, para garantir o sustento mínimo de cada brasileiro, foi um fiasco dada a 

sua má administração. Em seu segundo ano, no entanto, consolidando vários 

                                                      
4 A Emenda Constitucional 41/03 pôs fim ao direito à paridade e integralidade na aposentadoria dos 

trabalhadores estatutários do serviço público, além de estabelecer idade mínima para a obtenção desse direito, 

para os novos servidores. 
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programas preexistentes e expandindo sua cobertura, Lula lançou o programa que 

está agora indelevelmente associado a ele, o Bolsa Família, um depósito mensal de 

dinheiro para as mães nos estratos de menor renda, desde que comprovado o 

compromisso de que elas estão enviando os filhos para a escola e acompanhando a 

saúde deles. Os pagamentos são muito baixos – atualmente na casa dos 12 dólares 

por criança, ou uma média de 35 dólares por mês -, mas eles são feios diretamente 

pelo governo federal, impedindo a malversação local, e agora atingem mais de 12 

milhões de domicílios, um quarto da população.  

Para Singer (2012), em 2006 o subproletariado, que este autor define como uma 

grande massa empobrecida de trabalhadores sem vínculos formais aderiu em bloco à 

campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, compensando o afastamento da classe média: 

Em 2006, em pleito de continuidade, há relevantes trocas de posição social no 

interior da coalizão majoritária: em função das opções governamentais tomadas no 

primeiro mandato de Lula, a classe média se afasta e contingentes pobres ocupam o 

seu lugar. Isso quer dizer que, embora o processo de mudança tenha começado em 

2002, a eleição decisiva do ponto de vista das classes, na qual o subproletariado 

adere em bloco a Lula e a classe média ao PSDB, é a de 2006. (SINGER, 2012, 

p.14)  

Utilizando indicadores macroeconômicos de participação do salário e da renda na 

riqueza nacional, o professor Marcio Pochmann (2012) identifica as bases econômicas desse 

fenômeno na base de apoio de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de 

2006. Segundo ele, no período que vai de 1995 a 2004 a renda obtida por salários perdeu 9% 

de participação no Produto Interno Bruto, a renda de propriedade cresceu 12,3%.  Entre 2004 

e 2010 essa tendência inverte-se:  

Até 2010, por exemplo, acumularam-se seis anos seguidos de crescimento da 

participação dos salários na renda nacional, ao passo que o peso relativo da 

propriedade tem decaído sucessivamente. Entre 2004 e 2010, o peso dos salários 

subiu 10,3% e o da renda da propriedade decresceu 12,8%. (POCHMANN, 2012, p. 

9).  

Pochmann (2012) atenta para o fato de que o governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva se favoreceu de uma alta no mercado mundial por commodities, mas que também 

estimulou a criação de um círculo vicioso de ampliação da renda que alimentava a expansão e 

o consumo do mercado interno, incorporando milhões de pessoas ao mercado de trabalho 

formal e ao mercado de consumo.  

Não obstante, o autor aponta que o maior número de ocupações criadas na década 

de 2000 foi vinculado ao setor de serviços e com baixa remuneração. “Dos 2,1 milhões de 

vagas abertas anualmente, em média 2 milhões encontram-se na faixa de até 1,5 salários 

mínimo mensal.”. (POCHMANN, 2012, p.22). Fica evidente que não se pode falar, portanto, 

de uma nova classe média, mas do crescimento de frações da classe trabalhadora que se 

encontram na base da pirâmide social.  
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Percebe-se pelo gráfico a seguir que a curva do desemprego cai acentuadamente 

no decorrer da década de 2000 alcançando índices de quase 5%, considerado como pleno 

emprego:  

 

Gráfico 1 -  Índice de desemprego médio 1984/2014 

 

 
Fonte: Brasil Fatos e Dados (2010) 

 

Ainda que a geração de empregos se concentre no setor de serviços e essas novas 

ocupações sejam de baixa remuneração, a formalização do registro empregatício conferiu uma 

série de direitos dos quais estes trabalhadores eram até então privados, como no caso da 

construção civil ou a legislação das empregadas domésticas. No quadro a seguir observamos o 

contraste na criação de vagas entre os governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio 

Lula da Silva:  

Tabela 2- Geração de empregos formais entre governos de Fernando Henrique e Lula. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Araújo (2014). 

Ano Nº empregos 

 

Ano Nº empregos 

1995 88.495 

 

2003 861.014 

1996 74.576 

 

2004 1.862.649 

1997 274.116 

 

2005 1.831.041 

1998 387.207 

 

2006 1.916.632 

1999 1.630 

 

2007 2.452.181 

2000 1.235.364 

 

2008 1.834.136 

2001 960.985 

 

2009 1.765.980 

2002 1.494.299 

 

2010 2.520.000 
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Um elemento fundamental da política econômica do governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva nos dois mandatos foi a valorização do salário mínimo. Decorrência da discussão 

com as centrais sindicais, a partir de 2008 o governo federal passou a reajustar o salário 

mínimo pela variação da inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB do ano retrasado. 

 

Gráfico 02 -  Evolução do salário mínimo real entre 1983 e 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: DIEESE (2014, p.11)  

 

Na educação básica, o segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva trouxe 

grandes alterações. O ano de 2006 foi o último do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) e já no ano seguinte 

passou a vigorar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB5). 

Criado por Fernando Henrique Cardoso e em sintonia com as “recomendações” 

do Banco Mundial, o FUNDEF repassava recursos apenas para os alunos matriculados no 

ensino fundamental. Os níveis de ensino como Educação Infantil e Ensino Médio estavam 

                                                      
5 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb) atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Substituto do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que vigorou 

de 1997 a 2006, o Fundeb está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020. 

http://portal.mec.gov.br/fundeb 
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excluídos do fundo o que levou a vários municípios assumirem a responsabilidade pelo ensino 

fundamental para ter acesso à receita do FUNDEF. Era “ouro de tolo” uma vez que a absorção 

de escolas velhas dos estados e a incorporação de mais alunos exigiam maiores recursos e 

contratação de mais professores e funcionários, algo incompatível com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal a longo prazo. Além dos níveis infantil e médio, também as 

modalidades de educação especial, educação de jovens e adultos e ensino técnico 

profissionalizante eram deixadas à margem. 

O FUNDEB, criado no segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

incluiu os níveis e segmentos de ensino até então ignorados. Ainda assim, como alerta Saviani 

(2009, p.38), o financiamento do FUNDEB não cresceu proporcionalmente à sua expansão:  

Mas é preciso reconhecer também que o FUNDEB não representou aumento dos 

recursos financeiros. Ao contrário [...] o número de estudantes atendidos pelo Fundo 

passou de 30 milhões para 47 milhões, portanto aumento de 56,6%. Em 

contrapartida, o montante do Fundo passou de 35,2 bilhões para 48 bilhões, o que 

significa um acréscimo de apenas 36,3%.   

Em 2008 o governo federal aprovou a Lei 11.738/08 que estabeleceu um piso 

salarial para o magistério, independente da jornada de trabalho. Além disso, a lei estabelece 

que um terço (1/3) da jornada do professor seja destinada a atividades extraclasse, sem 

interação com o aluno ou suas famílias, para que o professor tenha remuneradas as horas 

utilizadas na preparação de aulas, correção de avaliações, e atualização pedagógica. 

Essa lei foi levada ao Supremo Tribunal Federal (STF) com uma Ação de 

Inconstitucionalidade (Adin) por vários governadores da oposição. Ainda que em 2012 a lei 

tenha sido considerada constitucional e tenha passado a vigorar, grande parte dos sistemas 

educacionais não a cumpre uma vez que não há previsão de punição para as autoridades 

infratoras.  

Em 2007 foi criado por meio da Portaria Normativa Interministerial nº17 de 24 de 

abril de 2007 (Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério do Esporte e 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) o programa “Mais Educação” que 

financia a permanência das crianças no contra turno das aulas apontando com a ampliação da 

carga horária estudantil em direção à educação integral.  

Em relação ao ensino superior, em 2004, já havia sido criado o Programa 

Universidade para Todos (ProUni) que passou a vigorar a partir de 2005. Destinava-se a 

favorecer, com bolsas integrais ou parciais de cinquenta por cento (50%) e cem por cento 

(100%) da mensalidade, alunos oriundos de camadas sociais de baixo poder aquisitivo, nas 
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instituições de ensino superior privadas. Mas é no segundo mandato que este programa inicia 

sua expansão:  

 

Gráfico 3 - Evolução da renúncia fiscal com o ProUni entre 2006 e 2016. 

 

Fonte: G1 – Educação (2016) 
 

Ainda que o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES6) tivesse sido criado em 

1999, por Fernando Henrique Cardoso, este programa foi completamente alterado no último 

ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2010), quando as regras para a liberação do 

financiamento foram afrouxadas e a taxa de juros rebaixada de 9% para 3,4% ao ano. Os 

prazos de carência foram estendidos para cinco anos depois da conclusão do curso. O número 

de beneficiários do programa elevou-se de setenta e seis mil e duzentos estudantes (76.200) 

em 2010, para setecentos e trinta e oito mil e setecentos (738.700) em 2014 sem que as 

instituições privadas assumissem nenhum risco com a inadimplência (O GLOBO, 2015).  

Tais programas (ProUni e FIES) permitiram que milhões de jovens constituíssem 

a primeira geração da família a cursar o ensino superior. Isso, não omite o fato de tratar-se de 

um subsídio redentor ao setor privado naquele momento (início da década de 2000), quando 

este segmento privado já havia atingido seu limite de crescimento. Também é do segundo 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva a criação do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI7), mas grande parte do 

                                                      
6 O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a 

graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma da Lei 

10.260/2001. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham 

avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. http://sisfiesportal.mec.gov.br/ 
7 O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que integram o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni 
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desenvolvimento deste programa ocorreu no governo Dilma. Também a ampliação do número 

de campus dos Institutos Federais. 

Ainda considerando marcas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, podemos 

identificar a maior incidência na realização de concursos públicos; uma maior autonomia na 

política externa com estímulo de relações Sul-Sul, ação bastante próxima, ainda que 

diferenciada, de outros governos latino-americanos ditos de esquerda como na Venezuela, 

Bolívia, Argentina e Equador, políticas de nacionalização dos insumos petroquímicos, 

particularmente os estaleiros, e utilização do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e 

Econômico (BNDES8) para estimular a criação de grandes conglomerados nacionais em 

diversos setores.  

Esse conjunto de políticas públicas foi implantado sem grandes embates e sem 

mobilização da base, ainda que algumas tivessem como consequência o afastamento dos 

setores médios (como a “bolsa família” e a “política de cotas”), mas não se deram marcadas 

pelo antagonismo de classes entre trabalhadores e patrões. Isso foi possível devido uma 

elevação dos preços internacionais de produtos primários exportados, principalmente, para a 

China, que permitiu uma expansão das forças produtivas do capitalismo com distribuição de 

renda entre os mais pobres e com uma significativa expansão da margem de lucros da 

burguesia. Em outra conjuntura econômica seria impossível esse conjunto de políticas púbicas 

sem a mobilização popular e polarização de classe.  

Segundo Singer (2012) que retoma os conceitos de Werneck Viana e Francisco de 

Oliveira, estaríamos vivenciando um processo de revolução passiva pautado por um 

reformismo tíbio que promove mudanças na ação do Estado, sem tocar na base da exploração 

capitalista ou mobilizar a classe trabalhadora, ou seja, sem promover rupturas: 

Na prática ocorreu algo como um ‘semitransformismo’. Os quadros do PT que 

anteriormente defendiam o programa ‘intensamente reformista’ se tornaram agentes 

de um reformismo fraco, comprometidos com a decisão de não causar a 

radicalização que pregavam na origem. (SINGER, 2012, p.45) 

As limitações desse projeto político e econômico estão definidas pela 

impossibilidade da ampliação das taxas de lucro do capitalismo em fase neoliberal sem atacar 

diretamente os direitos dos trabalhadores e avançar sobre o Estado nacional, com a 

mercantilização de direitos como a educação, saúde, previdência além da privatização de toda 

a infraestrutura econômica e matérias-primas minerais.  

                                                      
8 Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um dos maiores 

bancos de desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal instrumento do Governo Federal para o financiamento 

de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. (BRASIL, 2016). 
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CAPÍTULO 3 - POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O GOVERNO LULA 

 
Eu sinto um orgulho – e nesse caso e um orgulho muito pessoal, até um pouco de 

vaidade –, que e o de passar para a história como o único presidente sem diploma 

universitário, mas o que criou mais universidades neste pais. [...] Ontem eu recebi 

uma carta de um cara, motorista de ônibus, que agradece não apenas a formação do 

filho dele, em Biomedicina, mas também sua formação em Direito. Os dois pelo 

ProUni. Essas coisas aconteceram porque, na sua sabedoria, o povo conseguiu, 

depois de tanto medo, depois de tanto preconceito, testar um deles para governar 

este país. 

Luiz Inácio Lula da Silva, entrevista realizada por Emir Sader e Pablo Gentili 
 

 

Neste capítulo propomo-nos apresentar sucintamente os programas que surgem a 

partir da gestão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e os demais que foram iniciados na 

gestão anterior, de FHC, compondo assim, o conjunto de políticas sociais voltadas para a 

educação que marcaram o período aqui estudado. Tais programas foram carros-chefe para o 

crescimento da empatia e da aceitação dos seus gestores para que alcançassem os objetivos 

almejados. 

 

3.1 As Políticas Educacionais e suas continuidades 

 

As políticas voltadas para o campo da educação nas duas gestões do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva foram, em maior ou menor medida, uma forma de atender as 

reivindicações pela ampliação da cidadania. Durante esse período, compreendido entre os 

anos de 2003 a 2010, as políticas assim formuladas, estavam voltadas para a ótica de uma 

potencial transformação da cultura política e das relações entre estado e seus cidadãos. Como 

perspectiva de ampliação da cidadania, as políticas educacionais foram focalizadas nos 

processos de descentralização, do poder local, da democratização da gestão, da participação 

política e da autonomia, entre outros.  

Nesse contexto, a política social no Brasil foi pensada tendo em vista o lugar que 

deveria ocupar na divisão internacional do trabalho, como uma investida de combinar o 

crescimento amparado com a idealização de uma sociedade justa e democrática. Durante o 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a agenda social foi elaborada como um conjunto de 

medidas voltadas para a parcela da sociedade designada “mais vulnerável”, direcionando o 

foco “nas transferências condicionadas de renda associadas às ações complementares, no 

fortalecimento da cidadania e dos direitos humanos, na cultura e na segurança pública”. 

(BRASIL, 2007b , p.10). 
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Os programas vigentes a época do governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, foram muitos, aqui destacamos os que tiveram maior visibilidade e que, continuam, 

com algumas modificações, até o presente momento. 

Programa Bolsa Família - O Programa Bolsa Família, como ficou conhecido, 

inicialmente chamava-se Bolsa Escola (2001), e ganhou um formato mais robusto ao 

incorporar outro programa social, de menor alcance, o auxílio gás e assim tornar-se mais 

abrangente e suprir uma lacuna existente nas demandas sociais. Sendo o carro chefe dos 

programas sociais, já que beneficiava famílias em situação de pobreza, considerados assim 

aqueles que viviam com uma faixa de renda mensal por de volta de R$ 60 a R$ 120 – e 

extrema pobreza – aqueles que com renda mensal por pessoa de até R$ 60. Criado em 2004, a 

partir da fusão de programas já existentes, como citada na medida provisória e depois 

convertida na lei de número 10.836, de 9 de janeiro de 2004; na qual se pode ler: 

 

Art. 1o Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa 

Família, destinado às ações de transferência de renda com condicionalidades. 

Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação 

dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do 

Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima 

vinculado à Educação - Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 

2001, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei n o 

10.689, de 13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada 

à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 de 

setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 

de janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo 

(BRASIL, 2004).  

Os critérios para permanecer no programa, destacava o cumprimento de 

determinadas condições, dentre elas: a permanência das crianças de até 15 anos na escola, 

uma frequência mínima de 85 %; e a atualização das carteiras de vacinação.  

De acordo com o documento Programa Bolsa Família: uma década de inclusão 

e cidadania, organizado por Tereza Campello e Marcelo Côrtes Neri, diversos segmentos da 

sociedade e aspectos da realidade brasileira foram substancialmente mudados, de forma 

positiva, como consequência direta das ações do programa Bolsa Família. 

O programa não nascia só. Nascia como parte de uma estratégia integrada de 

inclusão social e de desenvolvimento econômico. Um modelo de desenvolvimento 

com inclusão, que se assentava em um conjunto relevante de iniciativas, tais como a 

política de valorização real do salário mínimo, os programas de fortalecimento da 

agricultura familiar, a defesa e proteção do emprego formal e a ampliação da 

cobertura previdenciária. Articulado às demais iniciativas que emergiram no início 

do governo Lula, o PBF conheceu uma trajetória de sucesso, contribuindo 

efetivamente para melhorar as condições de vida e ampliar as oportunidades para 

milhões de famílias brasileiras. O Bolsa Família tinha como objetivo contribuir para 

a inclusão social de milhões de famílias brasileiras premidas pela miséria, com 

alívio imediato de sua situação de pobreza e da fome. Além disso, também almejava 
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estimular um melhor acompanhamento do atendimento do público-alvo pelos 

serviços de saúde e ajudar a superar indicadores ainda dramáticos, que marcavam as 

trajetórias educacionais das crianças mais pobres: altos índices de evasão, repetência 

e defasagem idade-série. Pretendia, assim, contribuir para a interrupção do ciclo 

intergeracional de reprodução da pobreza. (CAMPELLO; NERI, 2013.). 

Em seus primórdios como Bolsa-Família, o programa chegou a atender 11 

milhões de famílias com investimentos da ordem de 10, 9 bilhões. Em 2013, após dez anos de 

aplicação do Programa Bolsa Família, foi publicado um livro sobre o impacto causado ao 

longo dessa década e em que proporções houve mudanças significativas e a inclusão daquela 

parcela da população considerada em extrema pobreza. 

Os índices referentes a redução da pobreza e da desigualdade de renda enquanto 

resultado do impacto do PBF, computam algo entre 15% e 20%, após as transferências do 

governo federal. Em uma análise do perfil socioeconômico, compreendido no período citado 

(2003-2013), Hoffmann considera que: 

Ao analisar a contribuição de diferentes parcelas para a redução da desigualdade da 

distribuição da renda no Brasil a partir de 1995, todas as análises constatam a grande 

importância das mudanças na distribuição do rendimento do trabalho, mas todas 

mostram também a extraordinária contribuição das transferências sociais, 

particularmente do Bolsa Família, dada sua pequena participação da renda total. 

 

O que não se antevia em relação ao PBF, também, era o impacto do acesso das 

famílias beneficiárias do programa às instituições comerciais, bancárias, de acesso ao crédito 

e a possibilidade de planejar o consumo de outros itens normalmente fora de cogitação em 

outros momentos. Não se previa o quanto a sensação de estabilidade da renda gerada por um 

aporte público regular e previsível, poderia melhorar consideravelmente, a qualidade de vida 

das famílias.  

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) - Sobre a questão que 

envolve o trabalho infantil no Brasil, no ano de 1996, foi lançado pelo Governo Federal o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), uma política social planejada com a 

intenção de suprimir tais práticas. Retirar as crianças que estão na faixa etária compreendida 

entre os 7 e 14 anos de idade, e sendo obrigada a trabalhar, este é o objetivo precípuo que 

orienta o programa. O programa foi iniciado nos estados que apresentavam um índice elevado 

de trabalho infantil, naquele momento. Temos então o Estado do Mato Grosso do Sul, onde o 

trabalho infantil era exercido em carvoarias e as crianças submetidas a condições de extrema 

insegurança, seguidamente o programa foi estendido para os estados da Bahia, Pernambuco, 

Goiás e outros Estados que foram aderindo ao processo. (CARVALHO, 2008). 

Historicamente na cultura do nosso país, o trabalho infantil, utilizado para 

complementar a renda da família ou, supostamente como forma de educação, é considerado 
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natural nas camadas populares da sociedade. Dessa forma, Carvalho (2000) aponta que; as 

elites brasileiras pouco colaboram na modificação deste valor cultural. Há, sim, uma 

desvalorização em relação à educação dos pobres. Agindo assim, propiciou aos pobres, o 

trabalho precoce justificado como uma pretensa formação e inclusão social nas camadas 

populares.  

A Constituição Federal de 1988, que promove, em seu artigo de nº 227, a garantia 

de proteção integral à criança e ao adolescente, incumbindo a família e toda a sociedade nesse 

sentido; juntamente com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 

8. 089 de 13 de julho de 1990 suscitaram muitas reflexões passaram a acontecer em torno dos 

direitos das crianças e dos adolescentes. Na pauta dessas reflexões, a discussão sobre a 

erradicação do trabalho infantil ganhou uma perspectiva maior a partir dos anos 

compreendidos entre 1992 e 1994, no momento em que o Brasil começa a fazer parte do 

Programa Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e criou o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. 

(CARVALHO, 2008). 

Constituindo-se como um problema de ordem cultural e revelando o quadro de 

extrema pobreza nos quais muitas famílias ainda se encontram, a simbólica ajuda de custo 

disponibilizada pelo programa, em muitos casos não compensa, segundo a visão da família, a 

retirada da criança da situação na qual são colocadas, ou seja, no trabalho infantil. 

Dessa forma, algumas famílias, pelas condições ou falta das mesmas, convoca a 

ajuda e toda força de trabalho disponível dentro de suas casas, sendo incluídas nesse rol, as 

crianças.  

Na figura apresentada abaixo e elaborado pelo portal Chega de Trabalho Infantil, 

observamos que as atividades que envolvem o trabalho de crianças não cessam. 
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Figura 3 – Trabalho Infantil no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rede Peteca (2017) 

 

Não obstante, mesmo na eminência de um programa cuja destinação é a supressão 

de tal trabalho, de acordo com a fonte enunciada acima, o trabalho infantil, até esse tempo, faz 

parte da realidade de uma parcela significativa das crianças brasileiras, estampando uma 

estatística vergonhosa que decresce em alguns estados, porém, em outros, só aumenta. Sendo 

dessa forma uma das questões sociais mais complexas e difíceis de solucionar, pois em seu 

bojo, a questão cultural ainda é muito forte. 

Os valores estabelecidos e repassados para cada criança, de acordo com o local 

em que residem, se zona urbana ou zona rural, e considerando a renda familiar, pode ser 

considerado um dos fatores que desencorajem o abandono dos postos de trabalho. Segundo a 

portaria nº 458, de 4 de outubro de 2001:  

O valor mensal da Bolsa para a zona rural é de R$ 25,00 por criança/adolescente, e 

para a zona urbana é de no mínimo R$25,00 e de no máximo R$ 40,00 por 

criança/adolescente. O valor mensal repassado para a manutenção da Jornada 

Ampliada para a zona rural é de R$ 20,00 por criança/adolescente, e para a zona 

urbana é de R$ 10,00 por criança/adolescente. Os valores para a Bolsa e Jornada em 

áreas urbanas serão aplicados apenas em capitais, regiões metropolitanas, em 

municípios a partir de 250.000 habitantes e, excepcionalmente, em situações 

específicas. (BRASIL, 2001). 

A cartilha – Perguntas e resposta: O Redesenho do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil, lançada em 2014, que versa sobre o PETI, elenca em seu texto inicial uma 

explicação clara dos diversos aspectos sociais que contempla e como elabora a articulação 

deste com instituições internacionais na luta para combater e erradicar o trabalho infantil. Um 

pequeno apanhando do que constitui o programa, é exposto da seguinte forma: 
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A década de 1980 foi marcada por ampla mobilização social na defesa dos direitos 

da infância e adolescência no Brasil, culminando com a aprovação da Constituição 

Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e ao Adolescente (ECA) de 1990. Tais 

conquistas imprimiram avanços jurídicos no combate ao trabalho infantil e 

fundamentaram a organização das políticas públicas que são hoje, reconhecidas em 

âmbito nacional e internacional, como responsáveis pela redução do trabalho infantil 

no Brasil. Na história de enfrentamento ao trabalho infantil construída pela 

sociedade brasileira cabe destacar o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - 

PETI. O PETI teve inicio, em 1996, como ação do Governo Federal, com o apoio da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), para combater o trabalho de crianças 

em carvoarias da região de Três Lagoas (MS). Sua cobertura foi, em seguida, 

ampliada para os estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe e Rondônia, num esforço 

do Estado Brasileiro para implantar políticas públicas voltadas ao enfrentamento do 

trabalho infantil e atender as demandas da sociedade articuladas pelo Fórum 

Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), criado em 

1994. A partir de então, o PETI foi progressivamente alcançando todos os estados 

do País. (KILSON, 2014, p. 4). 

Programa Brasil Alfabetizado e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - 

Lançado em 2003, o Brasil Alfabetizado é um programa de fluxo contínuo, organizado por 

ciclos e com duração de oito meses. No Plano Plurianual 2016/2019, a meta de alfabetizandos 

por ciclo era de 1,5 milhão. No entanto, o atendimento no Brasil Alfabetizado vem 

diminuindo a partir 2013, quando abriu vagas para 1.113.450 alfabetizandos. Em 2014, o 

número de vagas caiu para 718.961 e em 2015, com execução em 2016, despencou para 168 

mil atendidos. 

O programa Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos voltado para 

pessoas a partir dos 15 anos ou mais e com parcerias firmadas com o Estados, municípios, 

universidades, empresas privadas, organizações não-governamentais, organismos 

internacionais e instituições civis para combater o analfabetismo. Sendo articulado à 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e tem por objetivo fortalecer políticas que estimulem a 

continuidade nos estudos e a reinserção nos sistemas de ensino.  

 

O MEC realiza, desde 2003, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado para a 

alfabetização de jovens, adultos e idosos. O programa é uma porta de acesso à 

cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade. O Brasil 

Alfabetizado é desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento 

prioritário a municípios que apresentam alta taxa de analfabetismo, sendo que 90% 

destes localizam-se na região Nordeste. Esses municípios recebem apoio técnico na 

implementação das ações do programa, visando garantir a continuidade dos estudos 

aos alfabetizados. Podem aderir ao programa por meio das resoluções específicas 

publicadas no Diário Oficial da União, estados, municípios e o Distrito Federal. 

(BRASIL, 2016). 

Passados alguns anos desde o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 

2017, segundo anunciado no site do MEC, o programa Brasil Alfabetizado, passaria do 

atendimento de 168 mil para 250 mil alfabetizandos atendidos. Tal demanda, segundo 

informa o Ministério da Educação, representaria 50% a mais de vagas que seriam 
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disponibilizadas no ciclo referente aquele ano. Para cada novo ano, é necessário ser feita uma 

nova adesão para o novo ciclo. Mas, infelizmente, os índices não são animadores, pois, de 

acordo com o então Ministro da Educação, Mendonça Filho: 

Infelizmente o Brasil ainda tem 13,1 milhões de analfabetos, com 15 anos de idade 

ou mais. É um drama que temos de enfrentar com programas como o Brasil 

Alfabetizado, que será ampliado, e novas ações, que venham a somar esforços no 

sentido de reverter esse quadro. (BRASIL, 2016) 

Conforme dados fornecidos pelo MEC, a alfabetização é uma política pública de 

educação extremamente importante e, está trabalhando nesse sentido com um montante de 

138 milhões, referentes aos programas Brasil Alfabetizado, Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens – ProJovem e Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

Mais abaixo destacamos algumas políticas que definiram uma identidade dos dois 

governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na educação, mas que não esgotam a 

iniciativas do governo nesta área: 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) - Criado por meio da Emenda 

Constitucional 53/2006, depois Lei n. 11.494, de 20/06/2007, em substituição ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEB) tem vigência prevista de 14 anos (2007-2020). Ao contrário de seu antecessor, o 

FUNDEF articula a redistribuição de renda tendo por parâmetro o número total de matrículas 

na Educação Básica (educação infantil, ensino fundamental e médio e da educação de jovens 

e adultos) e não apenas o ensino fundamental.  

 De acordo, com o portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), o FUNDEB, destina-se aos alunos que estejam regularmente matriculados na rede 

básica de educação dos Estados, Distrito Federal e Municípios. São consideradas as 

matriculas na rede pública ou conveniada, que são validadas pelo ultimo censo realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). São considerados dentro do 

perfil para o atendimento os alunos que: 

[...] nas etapas de educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental (de 

oito ou de nove anos) e ensino médio; nas modalidades de ensino regular, educação 

especial, educação de jovens e adultos e ensino profissional integrado; nas escolas 

localizadas nas zonas urbana e rural; nos turnos com regime de atendimento em 

tempo integral ou parcial (matutino e/ou vespertino ou noturno). (BRASIL, 2017). 

O FUNDEB garante assim, recursos para a manutenção da educação básica nos 

âmbitos públicos e, regula a distribuição e aplicação, exclusivamente, voltados para a 

educação.  
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Programa Mais Educação (PME) – Criado no primeiro ano do segundo 

mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o PME integrava o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), um recurso que o governo se valeu para descolar-se do 

Plano Nacional da Educação (PNE) elaborado pelo governo Fernando Henrique Cardoso e 

com vigência até 2010. Em 2008, “com a participação de 1.380 escolas, em 55 municípios, 

nos 27 estados para beneficiar 386 mil estudantes. Em 2015, o programa possuía quase 

51.440 escolas inscritas, nos 26 estados e Distrito Federal.”  

                            Nas palavras de Czernisz e Pio (2015, p. 247): 

O Programa Mais Educação, lançado pela Portaria Normativa Interministerial n. 

17/2007, incluso no PDE como um programa do eixo ‘Educação Básica’, teve como 

objetivo fomentar a educação integral entre crianças, adolescentes e jovens, e pode 

ser apontado como a proposta de Educação Integral do Governo Lula e Dilma. Sob 

uma análise geral, esta sugestão de Educação Integral apresenta-se como um 

programa meramente executivo, que reduz a concepção de Educação Integral à 

ampliação do tempo de permanência do aluno na instituição escolar, concepção 

visível no Decreto n. 7.083/2010... 

Os recursos são encaminhados diretamente para a escola bastando o 

cadastramento no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC) para 

aderir ao programa.  

Ainda conforme Moll e Leclerc (2012, p. 108) o ensino integral não é entendido 

apenas como a permanência do aluno na escola durante o contraturno, mas a diversificação do 

currículo em outras áreas do saber:  

A articulação das atividades diferenciadas e de abertura das escolas aos finais de 

semana com a organização curricular não se limita a incluir as oficinas na grade 

curricular oficial, transformando-as em outras disciplinas curriculares, entendidas, 

muitas vezes, como de menor valor. Essa superação requer o reconhecimento de 

novas dimensões da formação docente, o debate sobre conteúdos escolares 

consagrados no currículo e os que ainda são considerados “extraescolares”. Assim, a 

entrada das atividades de arte, capoeira, hip hop, jornal e rádio escolar, direitos 

humanos, sustentabilidade ambiental, entre tantas outras, pode ser compreendida 

como expressão das inúmeras possibilidades de vivências ampliadoras das 

dimensões da formação humana, segundo a compreensão do projeto político 

pedagógico em que estão sendo inseridas. 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Educação, Qualificação e Ação 

Comunitária (ProJovem) - Apesar de não ter surgido vinculado ao Ministério da Educação, 

o ProJovem era voltado para os cidadãos na faixa etária entre 15 e 17 anos em situação de 

vulnerabilidade e estabelecia uma relação entre política social e educação. Criado em 2005, 

foi reformulado em 2007 e previa-se que até o final de 2010 teria atendido três milhões e cem 

mil jovens nas quatro modalidades do programa: Adolescente, Trabalhador, Campo e Urbano 

(MERCADANTE, 2010, p.85-86). 
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Programa Universidade para Todos (ProUni) - Foi criado em 2004 e passou a 

vigorar no ano seguinte. Visava favorecer, com bolsas integrais ou parciais, a mensalidade de 

estudantes oriundos de camadas sociais de baixo poder aquisitivos e matriculados em 

instituições de ensino superior privadas.  

O programa baseia-se na renúncia fiscal por parte do governo federal, em relação 

às instituições de ensino superior privadas, em troca de vagas e abatimentos nas mensalidades. 

No gráfico abaixo, observamos a evolução da renúncia:  

 

 

Gráfico 4 - Evolução da renúncia fiscal com o ProUni entre 2006 e 2016. 

 

Fonte: Receita Federal (G1 – EDUCAÇÃO, 2016).  

 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) - Ainda que este programa já 

existisse desde 1999, ele foi totalmente reconfigurado no último ano do governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva (2010), quando as regras para a liberação do financiamento foram 

afrouxadas e a taxa de juros foi rebaixada de 9% para 3,4% ao ano. Os resultados 

evidenciaram-se no governo de Dilma Rousseff: número de beneficiários do programa 

elevou-se de setenta e seis mil e duzentos estudantes (76.200) em 2010, para setecentos e 

trinta e oito mil e setecentos (738.700) em 2014 sem que as instituições privadas assumissem 

nenhum risco com a inadimplência (ver em O Globo, de 26 de fevereiro de 2015).  

O recurso anualmente investido pelo governo no FIES elevou-se de um (1) bilhão 

de reais em 2010 (conferir Folha de São Paulo, de 15 de março de 2015) para dezoito bilhões 

e oitocentos milhões de reais (R$ 18.800.000,00) em 2016 (ver Fórum das Entidades 
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Representativas do Ensino Superior Particular9). Ainda segundo essa entidade, do orçamento 

aprovado para a educação em 2016, trinta por cento (30%) serão destinados às instituições 

federais de ensino superior e dezoito por cento (18%) para o FIES.  

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) - Segundo Maciel (2014, p. 7), entre 2003 e 2010, foram 

criadas catorze (14) universidades federais e abertos cento e vinte e nove (129) campus. Com 

isso a rede federal de ensino superior atingiu o número de cinquenta e nove (59) instituições e 

um total de duzentos e trinta (230) campus.  

Um elemento importante a observar nessa política de expansão de universidades 

federais e campus foi a interiorização destas novas unidades, saindo do eixo sul e priorizando 

outras regiões.  

Sistema de Seleção Unificada (SISU) - Lançado no último ano do segundo 

mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi mais um dos programas voltados para o 

ensino superior e que objetivou aperfeiçoar e racionalizar o preenchimento de vagas em 

instituições de ensino superiores públicas que a ele se vinculassem. Os estudantes são 

classificados conforme a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

Piso Nacional do Magistério - Foi instituído pela Lei federal 11.738 de 2008, 

mas foi alvo de ações de inconstitucionalidade de vários governadores de oposição. Somente 

em 2013 a lei foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pode ser 

aplicada pelos sistemas de ensino de Educação Básica.  

Além de prever um patamar mínimo de vencimentos em nível nacional, reajustado 

anualmente, a lei orienta a adoção de um tempo – um terço – da jornada voltada para a 

formação, atualização e realização das atividades próprias da docência, mas extraclasses. 

Apesar de ansiosamente aguardada pelo magistério a lei não dispõe de mecanismos de 

punição para os governantes que a descumprirem, sendo assim considerada como uma lei 

fraca.  

Conferência Nacional de Educação (CONAE) - Apesar de ter ocorrido quase 

integralmente no governo Dilma, a proposta de participação dos movimentos sociais e 

entidades acadêmicas e sindicais na elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), surge 

ainda no segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.  

Com todas as contradições que acompanharam a votação final do PNE (2014-

2024) os números de participantes ao longo do processo surpreendem. Envolveu três milhões 

                                                      
9 Orçamento do Fies é de R$ 18,8 bi em 2016. Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior 

Particular. (FORUM, 2015). 
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e seiscentas mil pessoas (3.600.000) em conferências municipais, intermunicipais, distrital, 

estaduais e nacional. Surgiram trinta mil (30.000) propostas ao texto guia, sendo 

contempladas cinco mil, novecentas e setenta emendas (aditivas, supressivas ou substitutivas).  

Na fase nacional da Conferência participaram de 4.063 pessoas (MEC, 2014, p.10): 

 2.673 delegados; 

 234 palestrantes;  

 297 observadores credenciados; 

 859 organizadores, pessoal de apoio, convidados, imprensa, expositores, 

visitantes artistas (apresentações culturais); 

A Lei 12.711, lei de cotas, apesar de datar de 2012 e, portanto, já do governo de 

Dilma Rousseff, é o corolário de iniciativas que tiveram início em 2003 com a Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Nacional de Brasília (UnB). Dezenas de 

universidades federais foram estimuladas a utilizar a autonomia universitária para a 

objetivação de políticas afirmativas que ampliassem o ingresso e permanência desses 

segmentos.  

A partir de dados analisados por Feres Júnior et al (2013 apud MARQUES, 2016, 

p. 1074) “a presença de pretos e pardos nas universidades federais em 2003 pretos 

representavam 5,9% dos alunos e pardos 28,3%, em 2010 esses números aumentaram para 

8,72% e 32,08%, respectivamente.”  As pesquisas sobre o desempenho das turmas de cotistas 

demonstra que estes acompanharam, ou em alguns casos, até superaram os nãos cotistas. 

Criado em 2004 o Programa Universidade para Todos objetiva permitir o acesso de 

jovens de baixa renda ao ensino superior, por meio de concessão de bolsas de estudo, nas 

formas, integral ou parcial. O perfil dos alunos é formado por aqueles dos cursos de 

graduação em instituições privadas de educação superior. Para participar do programa as 

instituições precisam fazer a adesão e recebem em contrapartida, isenção de alguns tributos. A 

seleção é feita prioritariamente através dos resultados alcançados no Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) e o perfil socioeconômico apresentado. 

Como já salientado anteriormente, os dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2006 e 2007-2010) ocorreram em um momento econômico mundial marcado pela 

elevação da demanda e do preço de matérias-primas exportadas pelo Brasil. O crescimento de 

receitas permitiu que nestes dois mandatos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva  

desenvolvesse uma política reformista e de conciliação de classes que se manifestou na 

criação e estímulo de diversas políticas sociais na Educação e Saúde, com a ampliação do 
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orçamento destas pastas – ainda que insuficiente – enquanto os setores monopolísticos da 

economia (financeira, agronegócio e infraestrutura) apresentassem ampliadas taxas de lucro.  

A opção por um projeto de conciliação ao invés de enfrentamento – que 

necessariamente levaria à confrontação com questões estruturais, como a suspensão ou 

questionamento do pagamento dos juros das dívidas nacional e externa – conduziu à 

predominância das permanências em relação às rupturas no que tange às iniciativas de 

políticas sociais.  

Conforme apontado por Oliveira (2009, p.198): 

O primeiro mandato do presidente Lula foi marcado, no campo educacional, muito 

mais por permanências que rupturas em relação ao governo anterior. Tendo sido 

herdeiro de uma reforma educacional de longo alcance e complexidade, que durante 

os dois mandatos do governo que o precedeu – FHC – mudou os rumos da educação 

brasileira do nível básico ao superior, restava a esse governo reformar a educação ou 

conservar e manter as iniciativas anteriores. A opção parece ter sido pelo segundo 

caminho.  

Não temos por objetivo fazer julgamentos quanto à política adotada nos governos 

de Luiz Inácio Lula da Silva com relação ao capital e aos políticos tradicionais; porém é 

necessário reconhecer que a lenta ampliação da porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB) 

destinado à Educação, bem como a vergonhosa queda de 1,9% do índice de analfabetismo em 

oito (8) anos de governo, são expressões dessa opção de forte conciliação de classes. 

(COSTAS, 2016). 

Em comparação aos dois governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 

1999 e 2002) os governos de Luiz Inácio Lula da Silva destacaram-se em maior atenção à 

Educação e recursos necessários ao sistema educacional vigentes no país.   

Plano de Desenvolvimento da Educação (PNE) - Em abril de 2007 o Ministério 

da Educação, sob o comando de Fernando Haddad lançou o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PNE), abarcando inicialmente trinta ações que, posteriormente, foram ampliadas 

para quarenta e uma (SAVIANI, 2009, p.1). Segundo este autor o PDE foi como um grande 

guarda-chuva que abrigou todos os programas do MEC, abrangendo níveis e modalidades de 

ensino, mas com uma visão sistêmica que integraria todos os projetos. Destacamos aqui o 

Programa Mais Educação, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Piso Salarial do 

Magistério, a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica entre outros.  

A partir da Emenda Constitucional nº 59/2009 (EC nº 59/2009) que mudou a 

condição do Plano Nacional de Educação (PNE), passando de uma disposição transitória 

(regra jurídica que se estabelece numa lei, em caráter temporário, para regular os negócios ou 

casos que se apresentam pela sua própria promulgação), da Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); para uma exigência constitucional com periodicidade 

decenal, o que significa que planos plurianuais devem tomá-lo como referência.  Nesse 

contexto o plano também passou a ser considerado o articulador do Sistema Nacional de 

Educação, com previsão do percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para o seu 

financiamento. 

Tomando as orientações existentes no documento referido, portanto, o PNE deve 

ser a base para a elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais, que, ao serem 

aprovados em lei, devem prever recursos orçamentários para a sua execução. Dessa forma, 

não há como trabalhar de forma desarticulada, porque o objetivo central deve ser a construção 

de metas alinhadas ao que propõe o PNE. Apoiar os diferentes entes federativos nesse 

trabalho é uma tarefa que o Ministério da Educação (MEC) realiza por intermédio da 

Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE). 

Tais orientações levam a um acordo entre as diversas esferas envolvidas com a 

educação e poderá assim proporcionar: 

O alinhamento dos planos de educação nos estados, no Distrito Federal e nos 

municípios constitui-se em um passo importante para a construção do Sistema 

Nacional de Educação (SNE), pois esse esforço pode ajudar a firmar acordos 

nacionais que diminuirão as lacunas de articulação federativa no campo da política 

pública educacional. (BRASIL, 2014). 

O PNE significa uma oportunidade para que as diferenes esferas do governo que 

anelam compromissos comuns, tenham resultados mais efetivos e recursos otimizados se 

planejarem suas açoes de forma integrada e colaborativa. Além de se beneficiarem ao 

realizarem tal tarefa, os gestores indicarão caminhos mais sólidos para a regulamentação dos 

pactos federativos nacionais em torno da politica pública educacional, estabelecendo o 

primeiro desenho para o Sistema Nacional de Educação. 

Tais programas contribuíram para uma melhora significativa do contexto social 

existente até aquele momento, porém, não trouxe uma solução efetiva dos mesmos, já que não 

possuíam, em suas propostas, condições estruturais, duradouras e eficazes para alcançar essa 

finalidade. Contudo é importante observar que, segundo a professora Maria Dilnéia Espíndola 

Fernandes10 (ver Anexo B), aquele momento histórico era: ‘[...] propicio para a instituição de 

um programa dessa natureza foi aquele de assunção pelo Estado de ampliação do direito à 

                                                      
10Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (2001). Realizou Estágio Pós-Doutoral em Educação na 

Universidade de São Paulo (FE-USP) em 2013. Foi Secretária de Educação do Município de Dourados/MS de 2001 a 2003. 

Atualmente é professora Titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Está credenciada no Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFMS na Linha de Pesquisa História, Políticas e Educação. Foi vice coordenadora (2010-2012) e 

coordenadora (2012-2015) do Grupo de Trabalho Estado e Política Educacional (GT 05) da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped). Entrevista concedida em 30 nov. 2017. 
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educação com vistas a atender demandas da sociedade e materializar tal direito por meio da 

política social.’(FERNANDES,2018,p.XVIII.). 

Embora atendam os anseios de uma parcela da sociedade, há uma lacuna que os 

ditos programas, por si só, não seriam capazes de sanar, tendo em vista suas articulações e 

viabilizações como projetos de determinados partidos políticos, como aponta o professor 

Celso do Prado Ferraz de Carvalho (Ver Anexo A)11: 

[...] Então em vez de ficar só em fazendo política desse tipo, que elas são políticas as 

vezes momentâneas, mas não atacam o problema. Você tem que fazer isso por que 

as pessoas tão lá, existem, você tem que fazer, mas ao mesmo tempo você tem que 

fazer políticas mais macroeconômicas, e mudar o perfil da distribuição de renda. [..] 

muita gente hoje que fazia essa crítica lá atrás, hoje eles são obrigados a dar razão a 

elas, por que elas diziam o seguinte: _ o governo Lula, os governos do PT, não são 

eternos, eles vão acabar. E quem assumir, não vai manter esses compromissos, ou 

seja, eles podem manter por um curto período, mas a tendência é não manter, ou 

diminuir, ou fragmentar. Então, você fica sempre dependo de manter certas políticas 

dependendo de certos governos. (CARVALHO,2018, p.IX.).  

Deparamos-nos, assim, por um lado, com a solução imediata, porém, 

momentânea, de tais demandas, como aponta em sua análise Celso do Prado Ferraz de 

Carvalho. Para ele, há uma questão mais ampla, que necessita ser discutida e repensada, não 

tirando o mérito de tais programas, mas apresentando um quadro de vulnerabilidade que os 

mesmos incorrem, ao depender, ora, politicamente de quem ocupa o poder, ora de parcerias 

com setores externos ao âmbito público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11Doutor em Educação: História Política e Sociedade pela PUC-SP (2003). Atualmente é professor do quadro 

permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de Julho e do curso de 

licenciatura em Ciências Sociais. Coordenador da Linha de Pesquisa em Políticas Educacionais. As pesquisas 

recentes incidem sobre as políticas educacionais no Brasil, com ênfase nas políticas curriculares. Tem 

experiência na área de educação, com ênfase em políticas educacionais, políticas curriculares e educação básica. 
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CAPITUO 4 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO – A PROPOSTA 

 

Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que 

prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública.    Anísio Teixeira 

 

A temática Educação Integral está presente no âmbito das pesquisas e discussões 

de diversos estudos datados, pelo menos, desde o início do século XX. Tal temática tem sido 

contemplada, segundo Paro (1988), ao longo do processo histórico da educação brasileira, 

sendo perimpetoriamente marcadas pela proposta de Educação em Tempo Integral, 

apresentada por Anísio Teixeira, que pôs em prática, através do Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro e as escolas-parque  e as escolas-classe. 

No presente capitulo faremos um breve histórico sobre as origens do Programa 

Mais Educação, desde o Manifesto dos Pioneiros, no qual vamos encontrar uma ideia 

avançada para a época (1932), de uma educação  que fosse além dos conteúdos e de parcos 

momentos em uma sala de aula, até a proposta do PME (BRASIL, 2007c) com ideias 

similiares, porém, fundada sob a égide de um Estado agora voltado para as demandas  sociais. 

Contemplando as ideias que permearam a proposta inicial da portaria publicada em 2007, 

seguimos dialogando com o programa e, paralelo aos pontos elencados no documento oficial, 

atravessamos suas idissocracia em uma analise critica,  partindo de algumas das fragilidades e 

virtudes  do programa e nos leva a fazer uma reflexão sobre o mesmo. 

 

4.1 As origens do  PME – de Anísio Teixeira a Luiz Inácio Lula da Silva 

 

A temática Educação Integral não é recente nos estudos acadêmicos brasileiros e 

podemos encontrar pesquisas e discussões datadas desde o inicio do século XX, abordando 

esse tema ao longo do processo histórico que marca e situa o percurso da educação brasileira, 

como estudado por Vitor Paro (1988). 

Tais mudanças não estão desalinhadas com o contexto vigente mundialmente. A 

ascensão econômica dos Estados Unidos, que foi interrompida abruptamente pela quebra da 

bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929  e a explosão da 1ª Guerra Mundial, que viria a 

suscitar diversos impactos, não somente na Europa, mas em outros países fora do continente 

europeu. 

Em meio as transformações que ocorriam naqueles anos, os debates sobre 

educação integral são inciados, e ganharão  mais força, na década de 1950, quando essa ideia 

https://kdfrases.com/frase/120407
https://kdfrases.com/frase/120407
https://kdfrases.com/autor/an%C3%ADsio-teixeira
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comçou a ser compartilhada com parcelas crescentes do povo brasileiro e com o governo 

federal. 

No bojo dessas transformações que ocorriam de forma vertiginosa, tomam forma 

os debates sobre educação integral que, estão marcadas historicamente, pela ascensão e 

consolidação de dois importantes elementos sociais: a burguesia industrial e o operariado. 

Os debates sobre uma educação  que possibilitasse uma formação capaz de 

investir os individuos dos conhecimentos necessários para ocupar um cargo de direção ou 

desempenhar uma função diferente do exercício de dirigente, nos remete a um conceito que se 

aproxima dos propostos pela educação integral, o conceito de escola unitária, defendido por 

Gramsci, pensador italiano que lutava por uma escola que formasse todas as pessoas para 

serem dirigentes em uma nova sociedade. 

Antonio Grasmsci nasceu em 22 de janeiro de 1891, em Ales, na Itália. Foi um 

grande intelectual e militante politico, responsável pela fundação do Partido Comunista, 

sendo, mais tarde, eleito deputado por este partido. Era jornalista, de formação e acompanhou 

a Revoulução Russa de 1917 e, quando foi preso, em 1926, por ordem de Mussolini, 

intensificou seus estudos sobre a situação política na Itália, realizando seus registros em 

cadernos e cartas. Tais registros viriam a compor o que seriam mais tarde conhecido como Os 

cadernos do cárcere (2001). 

Para Gramsci (2001), a escola tem como finalidade precípua a elevação da 

consciência do homem, partindo do conhecimento elementar ou senso comum para um 

conhecimento mais elaborado, ou o  senso crítico, possibilitando assim,  a construção de uma 

sociedade proletária, capaz de sistematizar, expandir e criar intelectualmente e de forma 

independente. 

Na acepção gramsciana, a escola como instituição reprodutora de ideologias da 

classe dominante, era veemente criticada, pois legitimava, através de suas práticas, a direção 

politica exercida pelo poder de poucos, submetendo os demais, a não participarem do 

processo de construção da sociedade em que viviam, recebendo para isso uma educação dual; 

uma escola clássica para a classe que dominava e outra escola, a profissional, para a classe 

dominada. 

Em busca de um conceito de formação que fosse capaz de superar essa dualidade 

educacional proposta pela desigualdade material existente na sociedade, Gramsci idealiza, 

como principio educativo, uma formação capaz de produzir, ao mesmo tempo, habilidades 

intelectuais e manuais, ou seja, capacitasse integralmente, numa organização educativa 
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unitária, pessoas  produtivas em todos os niveis necessários para ocupar uma sociedade adulta 

(MANACORDA, 1990). 

A escola concebida por Gramsci, teria uma ampliação do tempo de permanência 

na mesma. Esse tempo ampliado seria importante pois assim, viabilizaria a formaçao 

profissional e a formação intelectual, como ele propunha.  

Lombardi e Saviani (2008) afirmam que a concepção de escola apresentada por 

Gramsci, sendo rigorosa cientificamanente e responsavelmente livre, aproxima-se das ideias 

contidas e defendidas pelo programa Mais Educação, sendo essa a concepção apresentada na 

proposta do mesmo. Entretanto, os autores observam que, a existencia de tais indicações na 

proposta do programa, não garantem que tais principios sejam assegurados enquanto políticas 

de ampliação do tempo na escola e portanto,  

É preciso que a escola, ao invés de ser um lugar aberto de cinco horas diárias, 

durante novas meses por ano e pelo resto  do tempo permanecer fechada e vazia, 

seja o espaço dos adolescentes, onde estes recebam da sociedade adulta tudo o que é 

possivel receber e ao mesmo tempo sejam estimulados sem suas qualidades pessoais 

e capacitados a gozar todos os prazeres humanos.( LOMBARDI ; SAVIANI, 2007, 

p. 23-24) 

No Brasil, a ideia de uma educação integral aparece, com mais ênfase, em meados 

de 1932, quando foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Sendo um 

marco importante para a propagação dessa ideia, foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, que consistia em um documento assinado por vinte e seis intelectuais da educação 

brasileira, que legitimavam a reestruturação e, consequentemente o desenvolvimento do país, 

alcançando tais objetivos via educação, que seria ofertada em escolas públicas, estatais, 

gratuitas e de qualidade.  

O Manifesto veio a constituir um documento importante por aqueles que faziam 

parte de sua elaboração e ou compartilhavam das propostas ali anunciadas. Dentre os ilustres 

ssinantes que figuravam no cenário politico ou educacional, temos o próprio Anísio Teixeira, 

Cecilia Meireles, Lourenço Filho, Roquette Pinto entre os demais. 

Embora o conteúdo do manifesto fosse um reflexo da visão da elite brasileira 

daquela época, havia uma unanimidade quanto a necessidade de intervir na organização da 

sociedade brasileira, que ao longo do período da Primeira República (1889 – 1930), pouco 

tinha mudado em relação a oferta de acesso e qualidade do ensino. Sendo restrita a uma 

parcela infima da população, formada por uma classe dominante, enquanto os demais, 

recebiam uma formação básica apenas para trabalhar.  
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Feres Júnior (2013) afirma que é no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

que encontramos a primeria abordagem sobre a temática educação integral no Brasil. O texto 

do documento seria uma oposição ao modelo de escola vigente no país, denominada Escola 

Tradicional.  

Por modelo tradicional entendia-se aquele caracterizado por não permitir 

questionamentos sobre a educação adotada para as pessoas, e administrado via programas e 

ordens proveniente dos orgãos governamentais. Nesse contexto apresentado, o aluno seria 

passivo e mero receptor do que seria transmitido, cabendo ao mesmo receber sem questionar. 

Seguindo na contramão dessa proposta, o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova propõe um novo modelo de educação, no qual defendia-se a expansão das 

possibilidades onde todos fossem contemplados e assim fosse mais justa sua função social. 

Ramos (2011, p.28) expôe da seguinte forma: 

A Escola Nova tinha por objeto, organizar um programa de politica educacional 

ampla e integradora, preparando a escola para desenvolver  meios de ação durável 

com o fim de dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada 

uma das etapas de seu crescimento com a seleção de alunos nas suas aptidões 

naturais, a supressão de instituições criadoras de diferenças sobre base economica, a 

incorporação dos estudos do magistério à universidade, a equiparação dos mestres e 

professores em renumeração e trabalho, a correlação e a continuidade do ensino em 

todos os graus e a reação contra tudo que lhe quebra a coerência interna e a unidade 

vital.  

A concepção de educação apresentada pelos pioneiros da educação, opunha-se 

claramente ao modelo tradicional da década de 1930, propondo uma escola em que a principal 

característica consistiria em tornar como ápice a relação conhecimento e apropriação como 

iniciativa do aluno. De fato como diz a professora Maria Dilnéia Espíndola Fernandes (Anexo 

B): 

Programas dessa natureza vinham até então sendo iniciativas de governos locais 

(DF, estados e municípios). Algumas dessas experiências ganharam destaque 

nacional inclusive, como foi o caso do CIEPs do RJ, Escola Plural em BH, entre 

outras. Com efeito, somente a partir do programa em questão foi que a União 

assumiu o compromisso com a ampliação da jornada escolar enquanto política 

educacional. (FERNANDES, 2018, p. XVIII) 
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4.2 Os objetivos do Programa Mais Educação  

 

Dentre os programas sociais desenvolvidos durante o governo do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, o Programa Mais Educação é o cerne da nossa discussão. Seja pela 

proposta, não inédita, como já vimos, mas, pelo desafio proposto em colocá-lo, enquanto 

prática, em âmbito nacional. Ainda que sejam consideradas as condições políticas de um 

governo voltado para atender os anseios de uma população “calejada” pelos anos de espera 

por soluções para problemas antigos e, posteriormente, de lutas por uma democracia de fato, 

para assim poder ususfruir dos seus direitos propagados. 

O PME, enquanto programa social, voltado para a educação, propunha uma 

jornada ampliada na escola e, dentro desse tempo a mais,  o desenvolvimento de oficinas e 

práticas voltadas para a educação dos jovens atendidos. Embora tenha, aparentemente, 

sublimado os anseios da população carente que enxerga na escola um espaço seguro para os 

seus filhos, tal programa  recebe críticas pertinazes às suas incongruências, seja pela 

inviabilidade do que propoêm ou pela seletividade dos que serão alcançados pelo mesmo. 

A ampliação da jornada escolar aparace como ideia central quando se discute 

educação integral enquanto concepção de educação para formação do indivíduo na sua 

plenitude. Partimos dos documentos legais nos quais se baseia ou busca sua base de 

sustentação, incialmente, para desenvolver a portaria interministerial que indica os parametros 

legais do PME  e orienta todo o processo de adesão em relação ao mesmo. Para tal partiremos 

dos marcos legais do Mais Educação. 

Em nossas análises do PME não poderíamos nos furtar de contejá-lo com a 

Constituição Federal (CF/88), por ser a carta magna e por tratar dos direitos dos cidadãos 

brasileiros. Percebemos que esse documento não faz nenhuma alusão direta em seus textos ao 

termo Educação Integral, mas deixa margem para uma interpretação livre, quando no art.205, 

indica a educação como primeiro direito social para o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Nessa mesma direção, o texto constituicional se corporifica de forma mais visível 

através do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, ano em que foi promulgado. 

Em um artigo especifico, nº 227, o ECA estabelece que:  

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

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

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

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

negligencia, discriminação, exploração, violencia, crueldade e opressão. (BRASIL, 

1990). 
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Comparando as indicações dos dois documentos, no que diz respeito a CF/88 e o 

ECA/90, ambos defendem ideias fundamentais que são expressas assim: crianças e 

adolescentes são portadores de direitos e proteção integral e estes devem ser garantidos pelo 

Estado, pela familia e pela sociedade. 

Tal condição proposta nos textos analisados, abrem espaço para uma interpretação 

livre que nos levaria a relacionar a condição de proteção integral indicada nas leis e, 

consequentemente ao entendimento de uma educação integral e para ser alcançada, a 

ampliação da jornada escolar.   

Ampliamos nossa análise nos marcos legais obsevando agora a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) que no Título I  em seu artigo 1º , diz: “A educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996). Compreende 

assim que há uma relação em se estabelecer a proteção integral e, processos formativos, 

circunscrito a ideia de educação, pode corroborar a compreensão de um tempo a mais na 

escola, poderia garantir a formação e, consequetemente, a proteção do aluno. 

Não há na LDB, a ideia do espaço escolar como um ambiente de proteção 

integral, mas sim como um espaço que, amplie o regime de tempo na escola, de forma 

progressiva, como explicita nos artigos 34 e 87, respectivamente: 

 

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. (Art.34). 

O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a 

critério dos sistemas de ensino.( § 2º). 

É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta 

Lei.  (Art. 87) 

A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao 

Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para 

os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos. (§ 1º ). (BRASIL, 1996) 

 

Evidentemente não podemos pensar educação como uma panacéia, mas é justo 

reconhecer que, de acordo com  Maria Dilnéia Espíndola Fernandes (Anexo B): 

[...] as desigualdades sociais que se reproduzem e se expressam na escola da maioria 

necessitam de politicas conduzidas na interface de múltiplas instituições e atores 

sociais coletivos. Decididamente, tal realidade não é somente um problema da 

educação. (FERNANDES,2018,p.I) 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690833/art-34-2-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11683082/art-87-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11683054/art-87-1-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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Porém para o professor Celso do Prado Ferraz de Carvalho, evidentemente 

existem muitas críticas ao conjunto desses programas sociais adotados pelo governo  de Luiz 

Inácio Lula da Silva, desde os seus primeiros anos de governo. Apesar disso é preciso 

reconhecer que muitos desses programas trouxeram mudanças mas, ao mesmo tempo, 

também foram alvos de muitas críticas sociais e políticas , todavia, na opinião do professor 

Celso do Prado Ferraz de  Carvalho, muitas dessas criticas não foram capazes de compreeder 

o papel educacional que perpassava essas ações.  

Para ele (Anexo A) o que se buscava era resolver os problemas concernentes a 

universalização da educação básica e em suas palavras:  

Então falasse da ampliação da rede em tempo de escolarização mais ampliada em 

uma época que, né...por exemplo, quando Anísio pensava essas questões nos anos 

(19)50, não tinha escola pra todo mundo. Claro o que se questiona alguém que tenta 

um tipo de escolarização que seja mais ampliada, é uma coisa estranha, mais pô, 

vamos fazer escola, então, aqueles que já tem escolas, terão uma escola de melhor 

qualidade, bom, mas tem um monte de gente que nem escola tem ainda.  

(CARVALHO, 2018, p. I) 

Há uma tentativa de fazer valer uma ideia de ampliação do tempo no espaço 

escolar, sem, contudo, preocupar-se em garantir o acesso a todos, o que segundo o professor 

Celso do Prado Ferraz de Carvalho (Anexo A), seria uma lacuna muito mais urgente para ser 

resolvida. Além do acesso a escola, a garantia de uma educação de qualidade, com um tempo 

a mais na escola, mas que estivesse respaldado em um projeto conciso com as necessidades 

daqueles que estão no espaço escolar. 

A gente tá nessa fase, a gente nem tem nem uma escola pra todo mundo já queremos 

que tenha uma escola de dois turnos, né... O país é grande, tem realidades diferentes. 

Então os contextos as vezes eles, como estávamos conversando, não dá pra 

comparar o orçamento público de São Paulo com, por exemplo, do Rio, de Brasília, 

mesmo o do Rio Grande do Sul, de Minas, né...com estados que tem uma 

arrecadação muito pequena, Alagoas. [...]. (CARVALHO, 2018, p. II) 

Nesse ponto, no qual discutimos a validade de ampliação do tempo no espaço 

escolar e, por conseguinte, a possibilidade real de que tal proposta se concretize, paira um 

aspecto que, até então, não constitui, no corpo do texto da portaria normativa, como um fator 

importante ou, pelo menos, necessário, para que os objetivos almejados possam ser 

alcançados. No capitulo 1, no artigo 2, que discorre sobre os objetivos do PME, ressalta-se 

várias ações que serão promovidas no âmbito escolar, mas em nenhuma, há indicações, da 

formação do corpo docente, e dos demais participantes da comunidade escolar, para receber 

ou conceber, tais ações. E, não menos relevante, a questão da arquitetura das escolas que 

receberão ou receberam o programa, nada há, sobre a ampliação física de tais espaços ou 

mesmo, de investimentos para que os tais sejam progressivamente ampliados e assim, possam 
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comportar em tempo integral, todos os alunos. Sobre esses aspectos, a professora Maria 

Dilnéia Espíndola Fernandes (Anexo B) aponta que: 

 

O problema aqui de caráter mais urgente –existem outros – mas para este caso este 

se torna mais preocupante, é que temos uma herança de arquitetura nas redes físicas 

escolares que não permitem que isto ocorra como planejado pelo programa. Nossas 

escolas têm salas de aulas e pronto. A grande maioria apresenta essa arquitetura. 

Precisamos resolver isso para que as diretrizes, princípios e objetivos de um 

programa dessa natureza sejam mais condizentes com a realidade escolar. Há 

também a questão de formação de professores, o trabalho docente. Em que medida o 

programa não foi indutor do trabalho preconizado, intensificado em várias instancias 

federativas? como mensurar isso? (FERNANDES, 2018, p.XVIII). 

 

Nesse ponto é importane salientar que como vimos, anteriormente, o Mais 

Educação produziu o enlace entre os Ministérios da Educação, o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério do Esporte e o Ministério da 

Cultura e, com isso realizando a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Em suma um conjunto de 

questões que têm perturbado a sociedade brasileira já faz muito tempo e que, agora, eram 

remetidos à esfera da educação com a perspectiva de sua superação histórica e social. Dito 

isso, o Mais Educação foi considerado uma espécie de panaceia pelos seus idealizadores?  

Nas palavras de Maria Dilnéia Espíndola Fernandes (Anexo B): 

Não sei se panaceia. Mas penso que as desigualdades sociais que se reproduzem e se 

expressam na escola da maioria necessitam de políticas conduzidas na interface de 

múltiplos instituições e atores sócios coletivos. Decididamente, tal realidade não é 

somente um problema da educação. (FERNANDES, 2018, p. XVIII). 

 

Na busca de uma resposta para esse impasse, vejamos o que nos diz o professor 

Celso do Prado Ferraz de Carvalho (Anexo A): 

Esse contexto mais geral com o qual você menciona as questões assim, ou seja, na 

questão três quando você discute a questão que envolvia várias coisas a própria... o 

próprio fato, você vê, o que uma proposta de escola em tempo integral tem que 

passar pelo Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, ou pelo 

Ministério dos Esportes, ou pelo Ministério da Cultura? 

Veja, tá claro que não era uma questão só educacional, por isso que eu falei, não 

era... a crítica que muita gente faz que não é uma proposta pedagógica, no sentido 

escolar, como outros países tem. 

É como haver dois momentos distintos. Tem um momento que tem uma coisa que 

chamada escola, onde os alunos vão lá, tem disciplina, tem os professores e depois 

tem um outro momento que seria uma coisa que não devia ser desarticulada da parte 

inicial.  

Que não deveria ser feita por meio de convênios ou trazer pessoas de fora que, 

embora possam ser qualificadas, do ponto de vista profissional, não são da escola, 

não são pessoas que conhecem a escola.  
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Então assim, você tem países em que a escola de tempo integral, mas todo mundo 

que frequenta essa escola, que trabalha essas atividades, eles são vinculados as essas 

escolas. Então, não é o nosso caso, aqui não se fez isso, né?! Então muitos dos 

contra turnos, das atividades se deu mediante convênios, contratação...coisas assim 

que não eram constantes e contínuas. Elas se alteravam, fragiliza o processo todo.  

Envolveu uma quantidade imensa de gente e imagino que não foi fácil articular tudo 

isso. (CARVALHO, 2018, p. VII). 

 

No bojo dessas discussões o Programa Mais Educação trouxe para o centro dos 

debates a situação de vulnerabilidade e isso a que estão submetidos parcelas consideráveis de 

crianças, adolescentes e jovens e suas famílias; relacionadas à pobreza, à discriminação 

étnico-racial, à baixa escolaridade, à fragilização de vínculos, ao trabalho infantil, à 

exploração sexual... Enfim, estando diante de variadas formas de violação dos direitos 

fundamentais, e nesse quadro qual é a compreensão do papel que a educação exerce nesse 

contexto? Seria o papel da escola influenciar ou buscar soluções para problemas tão diversos? 

Diante de tais questionamentos, o professor Celso do Prado Ferraz de Carvalho (Anexo A) 

nos apresenta a seguinte colocação: 

 

Isso aqui é uma outra crítica que muita gente faz. [...] agora, tem questões por 

exemplo que tem a ver com violência, pobreza, ou seja, que a escola não 

necessariamente, de que forma ela pode contribuir com isso? [...]. Dado que você 

precisa que as famílias tenham...precisam trabalhar, e os seus filhos precisam ficar 

em algum lugar, né,,,e tem uma discussão onde a gente crítica que acha que vira uma 

coisa assim, da escola como um local de assistência social, né, talvez por isso que 

não avança uma discussão pedagógica mais consistente, um projeto escolar mais 

consistente, né?!  E tem um pessoal que faz uma crítica, é uma crítica mais ampla ao 

governo e as políticas desse porte que é:_ que esses problemas você pode até atacá-

los assim, com medidas parciais aqui, mas a grande política de resolução desses 

problemas elas passam necessariamente por uma forma de organização social e 

econômica que modifica os processos de distribuição de renda, que modifica as 

formas de valorização do trabalho, que valorize enormemente outros aspectos que 

são pouco valorizados em uma sociedade....[...] (CARVALHO,2018, p. VII). 

Embora receba críticas pertinentes a sua versão inicial, o PME não deixa de ser 

um programa que, conceitualmente, apresenta em seu texto, medidas que possivelmente 

ajudariam a amenizar alguns problemas presentes na sociedade brasileira. A questão central 

que nos leva a analisar o programa de forma crítica, é, como apontado em relação as suas 

limitações e possibilidades quanto a ideia de uma educação integral. Por sua vez, para alguns 

autores,  

[...] as crianças estavam lá na escola, no espaço da escola, e nos momentos de lazer, 

enfim, as crianças estavam “guardadas”, era um lugar onde se guardavam as 

crianças para os pais virem buscar na metade da tarde [...] Perceba que isso não é 

uma especulação minha, isso ai é uma coisa bem clara, que durante o primeiro ano 

não houve nenhuma ação voltada ao aspecto pedagógico dessa educação chamada 

integral. (PEREIRA, 2012, p. 101). 
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A portaria interministerial nº- 17, de 24 de abril de 2007, que elenca os 

direcionamentos para a implementação do PME, traz em seu texto os objetivos a que o se 

destina. São dois grandes objetivos, subdividos em outros menores. Como já discutimos, 

anteriormente, o primeiro objetivo apresentado, onde são expostas as articulações das ações 

de vários projetos e programas do Governo Federal, assim como uma rearticulação das 

práticas curriculares e, consequentemente, a alteração do ambiente escolar. O que não está 

explicito no documento oritentador e nem nas cartilhas derivadas após a apresentação do 

programa.  A ampliação do tempo de permanência na escola, constitui-se um desafio, até para 

aquelas escolas  que possuem uma infraestrutura para tal permanência.  E vimos que tais 

condições, não constituem a realidade de grande parte da escolas brasileiras. Tais condições, 

serão cruciais, ainda que não se restrinjam aos espaços  escolares, mesmo assim são 

necessários. 

Art. 1° Instituir o Programa Mais Educação, com o objetivo 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. (BRASIL, 2007a, grifo nosso).  

Por meio do uso dos espaços escolares para a articulação de programas e projetos 

destinados à educação e, no âmago dessas propostas, outros encaminhamentos serem 

constituídos com a clara função de promover além da “função educativa”; ações assistenciais 

e de natureza diversas, os programas sociais ou educacionais, tomam contornos de 

preenchimento das lacunas deixadas por sucessivos governos que contornam os problemas 

existentes, em lugar de enfrenta-los.  

Nesse aspecto, de acordo com Algebaile (2004, p.181): 

Essas tentativas, como foi possível discutir no caso das utilizações e usos da escola, 

se dariam no sentido tanto do alargamento da esfera pública – por meio da pressão 

pela criação de um maior número de portas e pela maior abertura do ingresso social 

possibilitado pelas portas existentes –, quanto da manutenção ou atualização de uma 

abordagem residual de problemas que, há muito, já deveriam ter sido alçados ao 

plano de direitos sociais plenamente assegurados.  

Além da portaria interministerial apresentada, o PME possui outros documentos 

que derivaram do mesmo, nos importa aqui, contemplar uma cartilha: Passo a passo do PME, 

e nessa cartilha foram resumidos alguns passos, como o próprio título sugere, para fazer a 

adesão ao programa, assim como os critérios que seriam norteadores para seleção do alunos e 

alunas que atenderiam o perfil do programa. 
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Os referidos critérios que “seleciona” os que serão incluídos.  

 

– Estudantes que estão em situação de risco, vulnerabilidade social e sem 

assistência; 

– Estudantes que congregam seus colegas – incentivadores e líderes positivos 

(âncoras); 

− Estudantes em defasagem série/idade; 

− Estudantes das séries finais da 1ª fase do ensino fundamental (4º / 5º anos), nas 

quais há uma maior evasão na transição para a 2ª fase; 

− Estudantes das séries finais da 2ª fase do ensino fundamental (8º e/ou 9º anos), nas 

quais há um alto índice de abandono; 

− Estudantes de séries onde são detectados índices de evasão e/ou repetência. 

(BRASIL, 2007c, p. 13). 

 

Os requisitos aqui elencados constam na cartilha e fazem parte, mas não aparecem 

de forma enfática, como aqui demonstrada, na portaria que designa o programa.  

 

4.3 Análise circunstanciada do programa mais educação  

 

Para os idealizadores do Programa Mais Educação (PME), nos idos de 2007, 

estávamos diante da oportunidade histórica de promover a justiça social, a equidade e 

contribuir com o chamado desenvolvimento sustentável, articulado com as premissas da 

inclusão social tendo a esfera educativa como a pedra angular desse processo. Jaqueline Moll, 

defensora e a frente do PME nos seus primórdios, nos fala, com bastante empolgação, do que 

seria, enfim, a concretização de um sonho, um projeto, uma visão futurista, por diversas 

vezes, abortadas, mas, que naquele momento (BRASIL, 2007c), enfim, sairia de sua esfera 

onírica, para uma esfera de concretude, no que tange a efetivação em grande escala, através 

do PME.  

Nesse contexto, na ferina interpretação histórica e social de Moll (2012, p. 28), 

tínhamos, portanto, 

 

[...] o sonho de uma escola de dia inteiro, de uma escola cujo projeto tenha a 

educação integral em seu horizonte, adiado pelo menos duas vezes, com Anísio 

Teixeira e depois com Darcy Ribeiro, é retomado no final da primeira década do 

século XXI, com todos os desafios de uma “megapopulação” na educação básica, 

em contextos sociais configurados por desigualdades, complexidades e diversidades. 

O esforço empreendido por meio do Programa Mais Educação nos últimos anos 

dirigiu-se à mobilização de “forças vivas” da educação brasileira e de recursos 

orçamentários, para a construção de práticas pedagógicas de um campo conceitual 

que permitam caminhar na perspectiva da educação integral, tendo como referência 

as Escolas-Parque de Anísio e os Centros Integrados de Educação Pública de Darcy, 

sem que o contorno preciso de uma ou outra experiência paralisassem 

encaminhamentos construídos sob as condições contemporâneas das escolas 
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públicas. Isso equivale a dizer que o foco do trabalho desencadeado pelo Governo 

Federal para a implementação da ampliação da jornada na perspectiva de uma 

educação integral não esteve nas expressões arquitetônicas que marcaram o esforço 

colossal das experiências históricas mencionadas, embora as condições de 

infraestrutura dos sistemas públicos de ensino sejam objetos permanentes de 

atenção, sobretudo por meio dos Planos de Ação Articulada (PAR) que organizam e 

objetivam os repasses de recursos do MEC para estados e municípios. 

 

Fica-nos claro no documento que lançou a proposta da necessidade do 

estabelecimento de relações educacionais transformadoras na sociedade, aliás, essa ideia 

aparece insistentemente no documento que é sustentado. Tais relações são elencadas de forma 

a atender os princípios previstos em leis citadas ao longo do texto da proposta, atendendo 

assim, os anseios da sociedade para os quais fora designada.  

A Portaria Normativa nº 17/2007, dita no capítulo 1, no artigo 1:  

Instituir o Programa Mais Educação, com o objetivo 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. (BRASIL, 2007a). 

Por conta disso ao longo de todo documento são preconizadas ações ditas de 

extensão que pudessem estabelecer o necessário enlace entre as demandas sociais e as formas 

pelas quais são desenvolvidas as relações de ensino e aprendizagem, então, pautadas pela 

harmonização do ensino com as necessidades culturais e econômicas produzidas pela 

sociedade. 

Tais ações são encontradas tanto na portaria interministerial, quanto na cartilha 

Passo a Passo. Em ambos os documentos há encaminhamentos diversos sobre ações que 

vislumbram muitos aspectos das necessidades apresentadas pela sociedade, inclusive o que 

toca sobre a inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais, como no capitulo 

1, artigo 2, da Portaria Normativa nº 17/2007 onde encontramos:  

[...] oferecer atendimento educacional especializado às crianças, adolescentes e 

jovens com necessidades educacionais especiais, integrado à proposta curricular das 

escolas de ensino regular o convívio com a diversidade de expressões e linguagens 

corporais, inclusive mediante ações de acessibilidade voltadas àqueles com 

deficiência ou com mobilidade reduzida; [...]. (BRASIL, 2007a). 

Sendo citado no documento, mas sem uma clareza de como seria desenvolvida tal 

ação, buscamos, através das falas dos estudiosos preocupados com a urdidura e a vigência das 

políticas educacionais, qual seria, realmente a receptividade no cotidiano escolar dessas ações. 

A professora Maria Dilnéia Espíndola Fernandes, argumenta que sobre essa parte creio que se 
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deu no âmbito da política de educação inclusiva, quando todas as escolas se abriram para tal. 

Com o Programa “Mais Educação deve ter sido a mesma lógica”. 

Pelo estudo que fizemos a visão política do Programa Mais Educação (PME) tem 

algumas características peculiares, concebendo o ensino, interagindo diretamente com os 

problemas provenientes da comunidade, mas não deixando de reconhecer a importância dos 

conhecimentos produzidos pelos movimentos sociais e organizações políticas e populares 

presentes do trabalhador.  

No quinto parágrafo do capítulo 1, no artigo 2, tal valorização fica clara quando a 

portaria determina que: 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, [...] e assim, promover, por meio de 

uma educação integral, condições para que se desenvolvam de forma plena e possam, assim, 

usufruir das diversos gamas de conhecimentos produzidos pela sociedade.  

Em um país marcado pelo crônico e contumaz discurso das autoridades 

governamentais com a questão social, o PME assumia o compromisso público de erigir uma 

educação inclusiva, resgatando ou, na verdade, outorgando o direito ao conhecimento e a 

formação dos cidadãos; principalmente, daqueles que sempre foram esquecidos ou tiveram 

negados os direitos de usufruírem de uma participação consciente e ativa na vida social; ou 

seja; tratava-se, agora de oportunizar a formação integral do estudante, com a apropriação dos 

conhecimentos que se fazem para o exercício pleno da cidadania e da intervenção consciente 

do processo histórico. 

É importante lembrar que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, tinha suas 

origens nos movimentos sociais, políticos e nas reivindicações mais sentidas da classe 

trabalhadora, vocacionados pela sede da participação nos processos decisórios sobre os rumos 

do país como também traziam a ambição de, gradativamente, superar os enormes abismos 

culturais, políticos e econômicos que se produziram secularmente ou historicamente no Brasil. 

Cabendo nesse contexto a discussão educacional, relacionamos as propostas do 

PME e a superação dos abismos culturais, políticos e econômicos, com uma proposta de 

tempo ampliando no âmbito escolar onde, os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras estariam 

seguros e recebendo uma educação mais completa, o que segundo a professora Maria Dilnéia 

Espíndola Fernandes (Anexo B) recairiam, em uma distorção da compreensão do 

entendimento de uma educação em tempo integral:  

O debate político sobre um programa dessa natureza sempre esteve cindido por duas 

concepções de educação antagônicas: aquela que defende a ampliação da jornada 
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escolar como forma de guardar a criança das intempéries, conflitos sociais 

(bandidagem, insegurança, etc.) e que está reservada aos filhos da classe 

trabalhadora; e uma outra concepção que é aquela que intentaria promover uma 

pedagogia autônoma, criativa, reflexiva, que formaria o aluno para uma perspectiva 

crítica do mundo. Qual delas o programa em questão atenderia? Não sei se o tempo 

de existência do programa já permitiria responder a que pedagogia suas práticas 

estariam filiadas. (FERNANDES, 2018, p. XIX). 

Não foi por acaso, portanto que esse governo, impulsionou a realização de 

inúmeras conferências nacionais e consultas populares com o objetivo de alicerçar, política e 

socialmente as propostas que poderiam viabilizar esse intento de resgatar a cidadania, pela 

efetivação de medidas inclusivas à cidadania de amplas parcelas da população brasileira. 

Em que pese às críticas que foram endereçadas ao governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva, pela adoção de programas sociais caracterizados muitas vezes, pejorativamente de 

assistencialistas ou focais é perfeitamente compreensivo, face à vigência da penúria, das 

dificuldades extremas e mesmo da absoluta miséria reinantes em diferentes regiões do país, 

que ao menos tenham sido adotadas.  

Sobre o caráter assistencialista ou focal, nos reportamos à observação feita pelo 

professor Celso do Prado Ferraz de Carvalho (Anexo A), que menciona em sua fala, algumas 

observações de outros professores que estudam as políticas educacionais e fazem essa crítica e 

terminam por caracterizar alguns aspectos de programas dessa natureza, por assim dizer:  

Agora, assim, têm muitos elementos que são de formação, tipo de discriminação, de 

exploração, situações da vida que a escola pode problematizar. Agora, tem questões, 

por exemplo, que tem a ver com violência, pobreza, ou seja, que a escola não 

necessariamente, de que forma ela pode contribuir com isso? Então isso foi criando 

assim um argumento... ah! tá vendo eles estão querendo na verdade transformar a 

escola em um local, critica mais comum, posto de assistência social, como se a 

escola pudesse resolver tudo. (CARVALHO, 2018, p. VII). 

O PME surgiu exatamente nesse contexto e no que tange aos jovens brasileiros 

procurava transferir a experiência educativa em eficaz instrumento que lhe fosse capaz de 

garantir o desenvolvimento humano digno. Dessa forma, em síntese, podemos dizer foi 

construído como o resultado de um amplo debate nacional sobre o papel da educação na vida 

social compreendendo-a não como um privilégio, mas como parte indissolúvel do processo de 

produção e socialização da cultura e da vida, com princípios éticos e comprometidos com o 

programa de nação que se quer construiu. 

Enfim, não podemos conceber a educação como fator exclusivo dos processos 

emancipatórios, mas, porém, não podemos nos furtar de reivindica-la como parte das 

transformações sociais mais caras ao exercício da cidadania do nosso país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluir um trabalho de análise e de críticas sobre uma determinada temática, 

é esperado que as questões iniciais que deram origem a inquietação para tal pesquisa, sejam 

respondidas em sua totalidade, ou pelo menos, em boa parte. 

Ao iniciar a presente pesquisa que deu origem a esse trabalho, buscávamos 

analisar o Programa Mais Educação, proposto em 2007 e, colocado em prática de forma 

paulatina, pois demandava uma série de requisitos e de tramites burocrático, vieses que 

dificultava e ainda dificulta a participação de escolas em muitos programas dessa natureza. 

Desenvolvemos nossa investigação considerando em um primeiro momento a 

conjuntura histórica daquele período em que o PME estava sendo gestado, tendo em vista que 

em documentos oficiais anteriores ao programa, já estava implícita a ideia de uma educação 

integral relacionada a ampliação do tempo de permanência no espaço escolar. 

Nesses mesmos documentos, anteriores ao período do contexto por nós delineado, 

no caso, os anos de 2003 a 2010, do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que por quase uma 

década esteve à frente do comando do país, estavam indicados, implícita ou explicitamente, a 

direção e a justificativa para a ampliação da jornada escolar. 

Apreciamos no capítulo inicial um resgate do governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva. Marcado como o primeiro presidente oriundo das classes trabalhadoras e que por isso, 

trazia consigo uma esperança de soluções para problemas antigos que abatiam a sociedade 

brasileira, principalmente a classe dos trabalhadores, e mais ainda, aqueles que socialmente 

estavam expurgados pelas condições de miséria ao qual foram relegados.  

Dentro dessa conjuntura podemos vislumbrar a continuidade de programas sociais 

voltados para a educação e que tais programas, resgataram a dignidade de muitas pessoas que 

sequer sonhavam com o acesso ao ensino superior, como um dos exemplos. Mas por outro 

lado, vimos que alguns programas, e não há grandes exceções, limitavam suas ações a um 

paliativo de circunstâncias não solucionadas pelos mesmos.  

Ainda que bem-intencionadas, as propostas dos programas voltados para a 

educação, encontraram em seu caminho, compreensões diversas da ideia inicial que os 

originou, desvirtuando os mesmos, ou tornando-os obsoletos a longo prazo. 

E sobre esses programas e seus alcances que nos debruçamos no terceiro capitulo. 

Apresentamos os programas sociais voltados para a educação, que se destacaram no governo 

de Luiz Inácio Lula da Silva, e os que foram iniciados antes mesmo deste. A relação 

apresentada entre os programas que embora atuassem em áreas distintas, todos tinham como 
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objetivo maior, sanar lacunas existentes nos diversos âmbitos sociais. Fosse a inclusão dos 

negros através das cotas, fosse o acesso as universidades e a possibilidade de fazer 

intercambio internacionais, todos os programas, ainda que apresentassem limitações, 

buscavam, de alguma forma, atender as demandas da população e dar crédito ao governo 

eleito de forma maciça em dois pleitos disputados seguidamente. 

Em seguida, no quarto capitulo, tendo como base de análise e de confrontação, as 

entrevistas com os professores Celso do Prado Ferraz de Carvalho e Maria Dilnéia Espíndola 

Fernandes, focamos no Programa Mais Educação. Partimos da análise dos seus fundamentos 

legais e, em seguida, pendemos sobre suas cartilhas e documentos norteadores, para assim, em 

uma tentativa de compreender tal proposta, argumentar sobre os avanços proporcionados pela 

mesma, assim como os limites que encontramos em relação a implantação ou continuidade. 

Concluímos após esse percurso pesquisado que houve avanços em algumas redes 

onde o PME fora implantado, tais redes possuíam condições estruturais que viabilizavam as 

propostas do programa, entre as quais, a ampliação do tempo de permanência no espaço 

escolar. 

Encontramos também, durante as análises feitas, que há, uma compreensão difusa 

sobre educação integral, perpassando pelos documentos oficiais, que ora, indicam como 

educação integral algo que condiz com mais tempo nos espaços escolares, tendo diversas 

atividades que contemplariam a ausência de um currículo mais completo, no sentido de 

formação ou de acesso a conhecimentos restritos a uma diminuta parcela da população; e ora, 

amplia essa compreensão, incluindo em seus conceitos, áreas distintas da educação, 

confundido assim, o espaço escolar como um ambiente capaz de realizar o atendimento das 

demandas sociais mais sentidas pela população. 

Finalizamos com a necessidade de acompanhar os desdobramentos que o 

programa Mais Educação tem tomado ao longo desses onze anos, os quais completos no 

presente ano de 2018. Tendo se desdobrado em outros programas, e cujos anseios iniciais que 

embasavam seus objetivos foram suprimidos; concordamos ser relevante e importante trilhar a 

retomada do projeto de educação integral no Brasil, a partir de tal programa, como dito nas 

palavras de Jaqueline Moll, após duas tentativas grandiosas, Anísio e Darcy, eis que fora 

retomado tal projeto e posto em ação, apesar de todos os entraves, limitações e equívocos. 

Resta-nos ver, agora, em uma busca mais ampla, os resultados, naqueles que passaram por 

essa escola, e que vivenciaram tais experiências, se houve, de fato, mudanças relevantes em 

suas vidas, em suas comunidades, em seu entorno. 
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ANEXO A - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O PROFESSOR Dr. CELSO 

DO PRADO FERRAZ DE CARVALHO (UNINOVE) 

 

1) Em qual contexto político e social foi instituído o Programa Mais Educação (Portaria 

Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2004)?  
 

RESPOSTA. Essa discussão ela, ela não é nova, e ela existe há um tempo razoável 

ai, e ela sempre passa pela premissa de que a escola é um espaço que deve contemplar a 

comunidade, a sociedade, para além da questão, vamos dizer assim, educativo formal, não é, 

escolar disciplinar, a escola ela tem que ser um espaço educativo mais amplo, ela deve 

propiciar um meio de atividades, de formas de organização de aspectos lúdicos e de outros 

elementos que ela deve contribuir para formação .Então, isso é no Brasil isso vem já de um 

certo tempo, vários você já deve ter visto isso em algum momento Anísio Teixeira já propôs 

isso lá em algumas escolas, Darcy Ribeiro sempre falava disso, se houve uma tentativa de 

organizar isso.  

Mas assim, aliás, acho que os CIEPS foi a experiência de política pública mais ampla 

nesse sentido, as outras foram muito fragmentadas, isoladas, uma escola aqui, outra ali, né. 

Mas nunca foi uma questão assim, levada a sério, até por que ela é uma coisa contraditória de 

você pensar isso, o país ficar pensando escola de tempo integral é, seja oferecer dois turnos e 

os alunos num país que não tinha escola para um monte de gente. Digo assim, era estranho 

por que; primeiro você põe todo mundo na escola, no mínimo, é o mínimo que é exigido, 

depois você amplia.  

Então falasse da ampliação da rede em tempo de escolarização mais ampliada em 

uma época que, né...por exemplo, quando Anísio pensava essas questões nos anos 50, não 

tinha escola pra todo mundo. Claro o que se questiona alguém que tenta um tipo de 

escolarização que seja mais ampliada, é uma coisa estranha, mais pô, vamos fazer escola, 

então, aqueles que já tem escolas, terão uma escola de melhor qualidade, bom, mas tem um 

monte de gente que nem escola tem ainda.  

Eu digo assim, nós somos um país em que a escolarização, a universalização da 

educação da educação básica, não ocorreu ainda, né?! Não temos uma educação básica 

universalizada, temos problemas ainda sérios, na Educação Infantil, no fundamental, fund.1, e 

no fund.2, no ensino médio então nem se fala. Digo assim, as vezes essa discussão ela me 

parece assim um pouco é, sei lá, o cara que não tem dinheiro pra comprar um fusca mas quer 
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comprar uma Ferrari, né. Não adianta, ele não consegue nem comprar um fusca, como é que 

ele vai comprar uma Ferrari?  

A gente tá nessa fase, a gente nem tem nem uma escola pra todo mundo já queremos 

que tenha uma escola de dois turnos, né(...) O país é grande, tem realidades diferentes. Então 

os contextos as vezes eles, como estávamos conversando, não dá pra comparar o orçamento 

público de São Paulo com, por exemplo, do Rio, de Brasília, mesmo o do Rio Grande do Sul, 

de Minas, né...com estados que tem uma arrecadação muito pequena, Alagoas..de um modo 

geral estados que tem uma situação econômica não de base industrial, de bases de serviços 

que vivem muito ainda de produção primária, né, de exportação mas a gente sabe que são, é, 

é, atividades que não necessariamente, produzem uma arrecadação de impostos. As vezes tem 

dificuldades, né, ah, não é fácil você organizar, então a gente vive uma situação assim... 

estranha, né(...). Do ponto de vista do querer algo que...deveria ser algo complementar, mas 

pra quê (quem) num ambiente que já tivesse sido contemplado a educação básica.  

No caso do MAIS EDUCAÇÃO, aí já entrando na primeira questão, que você 

coloca, né. Ele claramente, ele deriva, é um programa que eu não tenho nenhuma dúvida que 

ele só foi pensado pelo governo federal, por ser um governo que era quem?...um governo 

petista, um governo que tinha compromissos sociais, muitos sólidos, né... foi eleito com base 

popular, é..por que não era ...se a gente pegar a gestão Fernando Henrique nos anos anteriores, 

ela vinha no sentido da universalização da educação. Que era assim, primeiro vamos 

universalizar, eles chegaram a patamares bem elevados pro ensino fundamental, é...com 

vários problemas, mas né, mas avançou bastante, o Ensino Médio tinha avançado. Quer dizer, 

não era o Governo de continuidade daquele grupo político dificilmente pensaria em educação 

em integral, escola em tempo integral, por que...na verdade eles tinham uma outra lógica que 

era primeiro escolarizar todo mundo. 

O Governo Lula me parece que ele faz essa opção ai no contexto de uma política 

social mais empenhada de olhar a escola do ponto de vista de uma política social mais 

ampliada, né...muita...o que é uma das razões desse debate sobre a escola em tempo integral 

dividir opiniões, né, por que muita gente acha que ela acaba sendo pensada muito mais como 

política compensatória. Dado que você precisa que as famílias tenham...precisam trabalhar, e 

os seus filhos precisam ficar em algum lugar, e tem uma discussão onde a gente critica que 

acha que vira uma coisa assim, da escola como um local de assistência social, né, talvez por 

isso que não avança uma discussão pedagógica mais consistente, um projeto escolar mais 

consistente, né?!   
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E tem gente que entende que não, que é possível uma escola de tempo integral, que 

ela possa, né no contraturno oferecer tanto atividades que sejam complementares, mas, 

ampliar o rol de possibilidades, especificamente do ponto de vista cultural, outras coisas que a 

escola regular, no seu turno regular não , né? e que isso contribui também do ponto de vista 

da, formação, da educação, quer dizer, não é só uma escola de manhã e uma creche à 

tarde...não é só isso é... Mas ela...ai é que entra a questão, a discussão sobre o que deve ser, é 

uma...agora, tem o problema da implementação, por que é na implementação que as coisas 

vão se definir, qual caminho que isso envolve um monte de coisas. 

Você pega os documentos do MAIS EDUCAÇÃO, todos os desdobramentos dos 

cadernos que foram produzidos, um enorme material que foi produzido dai procura naquele 

material, me parece que procura ser uma proposta educacional, pedagógica, de pensar a 

educação mesmo, aquilo como processo educacional que vem o lado do que as pesquisas 

podem revelar, ou não. 

Te falei do caso do Doju, de Barueri que ele fez um trabalho, que ele foi lá, você 

deve tá lendo o trabalho...e que na leitura que ele faz, e pela pesquisa que ele o fez, a 

experiencia que havia em Barueri, que ele é um dos organizadores, ela era mais ampliada, ela 

tinha uma, ela mais escola em tempo integral, e quando a prefeitura fez o convenio e optou 

pelo MAIS EDUCAÇÃO, é, acabou reduzindo um pouco aquela dimensão mais 

pedagógica...virou uma coisa assim, mas,  de ocupação de espaço. Alguns dizem; mais do 

mesmo...né, o que é as vezes é um certo exagero, por que mas, assim, não é um projeto que, 

articule os professores todos para ficar uma coisa assim temos que preencher o horário da 

tarde, o que pode ser oferecido, então oferece esse aqui como havia possibilidade de contratar 

pessoas de fora, oferecer oficinas, oferecer então, sabe, mais tudo descolado dos professores 

que dão aula no período normal, regular ,lá, você já se vai perdendo a dimensão pedagógica, 

vai virando uma coisa, é(...).Vamos dizer assim...precisamos ocupar o espaço. 

Aqui em São Paulo a gente teve a, quando os Centros de Educação Unificados – 

(CEUS) foram criados, na gestão da prefeita Marta, né...começaram a ser criados. A origem 

dos CEUS, eles tinham uma proposta assim, de articular o ensino regular com atividades, né, 

os CEUS eles são, um CEI, uma escola de educação infantil, é, é ensino fundamental, e era 

também teatro, lazer, era uma coisa tudo misturada. Os CEUS era um espaço, são espaços, 

acompanhavam, quando eles surgiram...eles eram muito mais ambiciosos, vamos dizer assim, 

a proposta pedagógica era incluir(pausa) interrupção. 

Então, voltando Adriana, os CEUS tinham uma proposta antes de haver essa 

discussão, mais assim, nos termos do MAIS EDUCAÇÃO, mas ele era isso, é uma proposta 
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da criança ter atividades, envolver a comunidade, em atividades, mas eram atividades que 

estavam relacionadas com o fazer pedagógico, havia uma proposta, né?!!  

Não era qual que, não vamos fazer qual quer coisa...vamos ver o que diz, o que é 

preciso fazer pra se articular com os trabalhos dos outros professores, é, acho que é básico.  

Acho que o MAIS EDUCAÇÃO, ele veio nessa linha. Ele tinha essa expectativa, 

como eu te falei, Jaqueline Moll, que é uma das grandes articuladoras ela é uma ardorosa 

defensora disso, sempre brigou pra isso, tem que é responsabilidade do Estado oferecer esse 

tipo de formação, que pra algumas camadas sociais, por terem recursos, dinheiro, eles 

conseguem privadamente o acesso, e a outros não, e o estado tem mesmo que oferecer mas 

dentro de um contexto, de uma proposta, educacional que envolve  que necessariamente 

implica trabalhar com os professores que lidam com isso...com cursos de formação, de terem 

tido um interesse politico que a coisa ocorra a partir de uma articulação. Imagina que um 

programa como esse, ele envolve vários setores, não é só a secretaria de educação, envolve 

outras áreas. Isso implica também envolver a comunidade, digo assim...é  algo que não é fácil 

de fazer, por que quanto mais pessoas estão envolvidas mais difícil é organizar isso. Mas o 

governo me parece assim, quando ele faz isso é num contexto de compromissos políticos com 

esse governo, no sentido de atender demandas sociais e contemplar a educação como uma 

dessas questões importantes. E ser assim, Lula sempre usava uma expressão: _ o PT não pode 

falhar em algumas áreas por que é parte do compromisso que ele tem, ou seja, nós precisamos 

fazer coisas assim que mudem a vida das pessoas por que foi pra isso que nós lutamos, né?! 

Você faz todo um projeto de luta politica. 

Então havia assim muita expectativa de criar uma escola diferente. Um programa 

como esse do Governo Federal, ele esbarra em problemas, assim outros o Governo Federal 

não tem uma rede de educação básica, de educação infantil, não tem. O Governo Federal tem 

uma rede de ensino médio, uma rede técnica de ensino médio, ampla, grande. Tem uma área 

de educação superior, tem um ou outro colégio ai que são, umas coisas assim., mas não tem 

uma rede, as vezes as redes de educação básica estão no Estado ou nas prefeituras, portanto 

uma coisa como essa só pode ser feita por meio de convenio, não tem outro meio. E ai que 

tem o problema, né? Como é que se implementa uma proposta como essa, se você tem que ser 

mediado, mediar através da politica. O estado de São Paulo, por exemplo, tem a sua própria 

politica de escola em tempo integral. Desde da gestão do governo Alckimin, isso teve dois 

momentos. Em 2005 teve um projeto inicial criou algumas escolas, depois em 2011, em 2012 

foi ampliado. Mas assim, sem muita articulação, com o governo federal, sem muito dialogo, 

inclusive utilizando toda uma discussão conceitual diferente é, quer dizer, por que não se pega 
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a proposta do governo federal e se por que tem interesses políticos, você acaba escolhendo 

fazer convênios ou não! 

Tem a questão do dinheiro, dos recursos, tem a questão de autonomia, sabe é uma 

coisa assim que a questão dos recursos esse é o problema, buscar parcerias com a iniciativa 

privada. 

O custo de manter uma rede de educação básica não é baixo, não é pouco, se gasta 

pouco no Brasil em educação, devia se gastar muito mais. 

Então você ampliar a jornada, se você for fazer essa ampliação nos termos em que 

ela foi proposta. Você precisa ter muito mais dinheiro, por que você vai precisar.  

Então se você não aloca recursos, não define recurso, especificamente recursos que 

sejam vinculados a arrecadação, que não fiquem dependendo da escolha ou não...se você não 

consegue isso, é jogar pras escolas ou redes municipais a obrigação de trazer por meio de 

convênios ou parcerias público/privadas como foi organizada em grandes áreas do setor 

público. 

Sim, fica uma coisa assim, por que fica muito fácil pra quem não faz argumentar; _ 

não faço por que não tem recurso! 

Por que imagina assim, isso é fácil de ser verificado; as prefeituras, elas têm recursos 

muito menores do ponto de vista geral da distribuição das receitas. Tem algumas prefeituras 

que são razoavelmente bem, tem uma arrecadação muito grande. Mas não é o padrão no 

Brasil, não.  Você tem ai umas duzentas, duzentas e cinquenta, trezentas cidades que tem um 

perfil de arrecadação muito bom, depois você tem lá, umas mil cidades, depois você tem mais 

de quatro mil municípios que dependem. Então como é que um município vai oferecer um 

programa como esse se ele não tiver recursos diretos injetados, ele não vai fazer. 

Então fica assim, se você não tiver a fonte definida de financiamento prefeito algum 

vai se interessar ou vai viabilizar qualquer coisa, se for depender dele para fazer, dele captar 

recursos, não vai fazer. Agora se vem o dinheiro, se tem o dinheiro, né, se o dinheiro tá lá 

disponível, e você, bastando que você apresente um projeto, qualquer coisa assim, é diferente, 

né?! Não é o caso do que aconteceu por que não tinha recursos, um pouco dessa dificuldade 

de financiar a educação básica no Brasil.  

Em razão dela ser eminentemente estadual ou municipal, e nos estados e nos 

municípios é o que vai ocorrer muito disso, quer dizer, o governo federal fica o tempo todo 

legislando sobre ...estabelecendo demandas, mesmo no caso dos fundos: FUNDEF, mais o 

governo participa com muito pouco dinheiro nesses fundos, nos fundos federais, na 
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organização da educação básica. Diferentemente do que ele faz, por exemplo, do que ele faz 

na educação superior, na educação técnica, no ensino médio.  

 

2) Inspirado no artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Lei nº 9. 394, de 20 de 

dezembro de 1996), o Mais Educação traz à tona o compromisso com ampliação do 

período de permanência das crianças e jovens na escola. Em linhas gerais, como essa 

questão vinha sendo pensada e executada pelas autoridades educacionais do país então? 

 

RESPOSTA. A presente questão é retomada em vários momentos da fala do 

professor. 

 

3 Como vimos, anteriormente, o Mais Educação produziu o enlace entre os Ministérios 

da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério 

do Esporte e o Ministério da Cultura e, com isso realizando uma gama diversificada de 

problemas que tem dificultado a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Em suma um 

conjunto de questões que têm perturbado a sociedade brasileira já faz muito tempo e 

que, agora, eram remetidos à esfera da educação com a perspectiva de sua superação 

histórica e social. Dito isso, o Mais Educação foi considerado uma espécie de panaceia 

pelos seus idealizadores? 
 

 

RESPOSTA. Esse contexto mais geral com o qual você menciona as questões assim, 

ou seja, na questão três quando você discute a questão que envolvia várias coisas a própria...o 

próprio fato, você vê, o que uma proposta de escola em tempo integral tem que passar pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, ou pelo Ministério dos 

Esportes, ou pelo Ministério da Cultura? 

Veja, tá claro que não era uma questão só educacional, por isso que eu falei, não 

era... a crítica que muita gente faz que não é uma proposta pedagógica, no sentido escolar, 

como outros países tem. 

É como haver dois momentos distintos. Tem um momento que tem uma coisa que 

chamada escola, onde os alunos vão lá, tem disciplina, tem os professores e depois tem um 

outro momento que seria uma coisa que não devia ser desarticulada da parte inicial.  

Que não deveria ser feita por meio de convênios ou trazer pessoas de fora que, 

embora possam ser qualificadas, do ponto de vista profissional, não são da escola, não são 

pessoas que conhecem a escola.  

Então assim, você tem países em que a escola de tempo integral, mas todo mundo 

que frequenta essa escola, que trabalha essas atividades, eles são vinculados as essas escolas. 
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Então, não é o nosso caso, aqui não se fez isso, né?! Então muitos dos contra turnos, das 

atividades se deu mediante convênios, contratação...coisas assim que não eram constantes e 

contínuas. Elas se alteravam, fragiliza o processo todo.  

Envolveu uma quantidade imensa de gente e imagino que não foi fácil articular tudo 

isso. 

 

4 O Programa Mais Educação trouxe para o centro das discussões a situação de 

vulnerabilidade e isso a que estão submetidos parcelas consideráveis de crianças, 

adolescentes e jovens e suas famílias; relacionadas à pobreza, à discriminação étnico-

racial, à baixa escolaridade, à fragilização de vínculos, ao trabalho infantil, à 

exploração sexual... Enfim, estando diante de variadas formas de violação dos direitos 

fundamentais, e nesse quadro qual é a compreensão do papel que a educação exerce 

nesse contexto? 

 

RESPOSTA.  Isso aqui é uma outra crítica que muita gente faz. Tem uma professora 

que sempre vem em bancas aqui na Uninove e ela sempre falava: _ gente, tudo bem tem todos 

esses problemas aqui que estamos mencionando, mas a escola não vai resolver isso!  

Aliás ela até perguntava, o que a escola pode fazer no âmbito do seu projeto 

educacional e pedagógico, ela trabalhava com essas questões. Agora, assim, tem muitos 

elementos que são de formação, tipo de discriminação, de exploração, situações da vida que a 

escola pode problematizar.  

Agora, tem questões por exemplo que tem a ver com violência, pobreza, ou seja, que 

a escola não necessariamente, de que forma ela pode contribuir com isso? Então isso foi 

criando assim um argumento...ah tá vendo eles estão querendo na verdade transformar a 

escola em um local, critica mais comum, posto de assistência social, como se a escola pudesse 

resolver tudo.  

Então ela tem que resolver os problemas das famílias pobres e carentes, tem quer 

resolver os problemas das pessoas que trabalham e não tem onde deixar os seus filhos, tem 

que resolver os problemas de...sabe, é muita coisa pra...é muita exigência diante de uma 

situação que as pessoas não são preparadas pra isso, não são renumeradas pra isso. E acabam 

vendo aquilo que deveria ser o centro do seu trabalho, a questão didática e pedagógica 

secundarizada, muita gente fala isso, a escola virou um lugar onde menos se valoriza é a 

questão da aprendizagem, ficamos ai discutindo uma série de coisas.  

 E que são coisas importantíssimas, crianças em situação de vulnerabilidade, crianças 

que são objetos de violência, crianças que estão submetidas a trabalho infantil, tudo isso ainda 

são coisas gravíssimas e, mas questão é: _ é a escola que resolve isso? Por que tem uma 
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crítica, ai tem um pessoal que faz uma crítica do ponto de vista mais pedagógico. Que a escola 

devia se preocupar mais com as questões, e ela mal tá dando conta das questões pedagógicas, 

então, ela (a escola) tem uma dificuldade, uma enorme dificuldade de lidar com essas outras 

questões. 

E tem um pessoal que faz uma crítica, é uma crítica mais ampla ao governo e as 

políticas desse porte que é:_ que esses problemas você pode até atacá-los assim, com medidas 

parciais aqui, mas a grande política de resolução desses problemas elas passam 

necessariamente por uma forma de organização social e econômica que modifica os processos 

de distribuição de renda, que modifica as formas de valorização do trabalho, que valorize 

enormemente outros aspectos que são pouco valorizados em uma sociedade....e não são coisas 

assim que precisam ser feitas, é, precisa mudar tudo, fazer... não, o governo federal tem muita 

capacidade política e muita força política, e  que ele pode fazer políticas públicas que 

modifiquem, sim, o padrão de distribuição da renda que você verifica rapidamente, que 

produz resultados. Basta vê, por exemplo, a enorme parte dos programas de distribuição de 

renda como o Bolsa Família, vem distribuindo pouca coisa, é muito pouca coisa, um 

orçamento de dezessete, dezoito, vinte bilhões de reais por ano, mas que produz um efeito 

enorme. Por que você tem situações de pobreza muito grande. Então se você tivesse uma 

política de distribuição de renda mais consistente, e aqui ela precisa fazer um enfrentamento 

de um grupo dos mais poderosos, você produz um impacto enorme. Em um período...ou seja, 

local, muitos problemas que a escola hoje enfrenta poderia.... as famílias resolveriam. Questão 

de trabalho infantil, problemas decorrentes da pobreza. É claro que outros ficam por que não 

são problemas só relacionados a recursos, mas atenuariam muito, né?!  

Então em vez de ficar só em fazendo política desse tipo, que elas são políticas as 

vezes momentâneas, mas não atacam o problema. Você tem que fazer isso por que as pessoas 

tão lá, existem, você tem que fazer, mas ao mesmo tempo você tem que fazer políticas mais 

macroeconômicas, e mudar o perfil da distribuição de renda. Isso envolve sim, políticas de 

valorização do salário mínimo, que se tentou fazer, mais de uma forma, um tanto quanto, é 

pequena, né?! É preciso avançar muito, é preciso ampliar enormemente o processo de 

valorização do salário, criar políticas macro de valorização da produção do trabalho, e não das 

pessoas que vivem de renda, pessoas que vivem de especulação financeira, né? Que não 

produz riqueza pra ninguém, só produz para ela. Isso é política macroeconômica, o governo 

tem de fazer isso. Se o governo não fizer, quem vai fazer? Então muita gente crítica, sim, não 

é? E qual o argumento deles?  Governos passam. 
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Muita gente hoje que fazia essa crítica lá atrás, hoje eles são obrigados a dar razão a 

elas, por que elas diziam o seguinte: _ o governo Lula, os governos do PT, não são eternos, 

eles vão acabar. E quem assumir, não vai manter esses compromissos, ou seja, eles podem 

manter por um curto período, mas a tendência é não manter, ou diminuir, ou fragmentar. 

Então, você fica sempre dependo de manter certas políticas dependendo de certos governos.  

Ao passo que se você faz mudanças estruturais, mais algo ousado, e ai precisa ter 

ousadia, precisa ter vontade política, precisa ter coragem de fazer certos enfrentamentos, você 

pode impactar não só educação, saúde, moradia e trabalho, por que você vai mexer e mudar o 

perfil de distribuição da renda, né?! Por que essa seria assim, uma política mais estrutural. E 

ai, não só o MAIS EDUCAÇÃO, mas essas políticas todas do governo, que elas não tinham 

assim um projeto de mudança na estrutura de produzir aquelas condições. Elas atacavam as 

consequências dos problemas, né, mas as causas dos problemas, elas foram muito pouco 

atacadas.  

Você tem uma política de valorização do salário mínimo que foi muito...claro que 

mudou bastante, o salário mínimo quase que dobrou de valor..estou dizendo assim, dada a 

necessidade é muito pouco perto da demanda que você tem em um país que as pessoas, uma 

parte considerada delas, vivem na pobreza absoluta, coisa assim, de miséria e agora temos os 

indicadores novamente aumentando por que é visível que houve uma diminuição da...de 

trabalho, de processo de distribuição de renda, a política de valorização do salário mínimo foi 

contida, e tipo assim, os investimentos no social foram contidos, congeladas. Então, sabe, essa 

era a crítica.  

Se você não mudar a estrutura desse processo, que indica ações ousadas do governo, 

você vai ficar o tempo todo se lamentando, de que: _ olha, podíamos ter feito e não fizemos. 

Então, eu acho que essa é a crítica mais consistente, por que ela ataca, diz assim: _ olha, claro 

que Bolsa Família, todos os programas foram importantes por que eles têm uma capacidade 

de resolver um problema imediato. O cara de hoje para amanhã você melhora. Pelo menos 

assim, exteriormente.  

Tudo bem isso é importante, mas não pode ser a política interna. Você tem que criar 

condições macroeconômicas que as pessoas consigam se estruturar de uma outra forma. Isso é 

algo que dependia de mudanças mais assim ousadas, é, que acabam não sendo feitas. 

5 O Programa Mais Educação se colocou com o objetivo de contribuir para a formação 

integral de crianças, adolescente e jovens. Como o debate político educacional tem 

tratado a questão da formação integral e quais são os principais questionamentos que 

podem ser apontados ao programa nesse quesito? 
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RESPOSTA. Ai tem uma discussão, que o Mais Educação não é nenhum problema. 

Que é, no fundo é uma discussão que envolve: _ o que é uma escola de tempo integral, que é 

o que os programas, mais assim, trabalhavam. E o que se chama de uma educação integral.  

A educação integral não necessariamente, ela pressupõe dupla jornada, ela não precisa 

disso. A escola em tempo integral, o próprio nome já diz, é tempo integral, o cara vai ficar lá 

oito horas, manhã e tarde. Você até pode ter uma escola de tempo integral e ter uma proposta 

pedagógica de educação integral, não tem problema. Mas não necessariamente uma coisa está 

vinculada a outra. 

 Toda a discussão que a gente viu, que já foi feita ai, ela ultrapassa muito pela questão 

da escola em tempo integral. Se atacou muito pouco, até por que, o que seria uma formação 

integral, o que seria se pensar educação integral?  Primeira coisa seria romper com a lógica da 

disciplinarização. Você não faz educação integral no contexto de um ensino médio com 

quinze disciplinas, ou com um ensino fundamental com nove, eu não sei quantas são. Mas eu 

digo assim, não se faz.  

É uma outra concepção de formação, que ela indicaria romper com a disciplinarização, 

o que implica romper com formação de professores nesse modelo, o que implica romper com 

toda uma estrutura de áreas e conhecimentos que nós temos. É um projeto assim, ele é, no 

contexto de uma sociedade que a divisão do trabalho é tão grande, tanto do ponto de vista 

social, quanto do ponto de vista técnico, é um tanto quanto utópico, assim, ele não tem 

condições objetivas de ser feito, né, tanto é que os defensores da educação integral, eles estão 

vinculados a uma questão de crítica, de superação do capitalismo, por que, como é que você 

vai criar uma escola que articule conhecimento de forma integrada, se a vida lá fora, se o 

externo do mundo, ele é todo fragmentando, por área, por conhecimentos específicos? Que 

dizer, imagino que seria muito difícil explicar, por exemplo, para os pais dessas crianças, o 

fim das disciplinas, por exemplo. _ Olha, a partir de agora nós vamos trabalhar com...sabe, 

você pode até fazer isso assim, eu até conheço algumas escolas que tem propostas de 

organização curricular que trabalha com projeto, que articula conhecimentos...então não é 

uma aula de física, de química, de história tudo junto, por que as coisas são todas juntas, 

mesmo.   

Os processos sociais eles não são fragmentados.  

Não existe fragmentação da vida. Nós temos que...mais trabalhos, os processos 

históricos, os processos sociológicos, os processos políticos, os processos culturais, os 

processos econômicos, os processos físicos eles estão ambientados, eles nunca se separam.  



XI 
 

O que se explica, por que vivemos em uma cidade poluída com essa, apenas do ponto 

de vista da química ou físico. Não, é um produto de uma condição social, de uma forma de 

organização de vida, de organização do trabalho, de ocupação dos espaços geográficos, de 

ocupação dos recursos hídricos, de ocupação dos espaços físicos, de organização econômica, 

de industrialização... a questão é, como é que você transforma esse processo, ou seja, faz uma 

formação que permita ao aluno entender nessa dimensão, com disciplinas que fragmentam.  

Então é difícil, é uma discussão que ela....se fala muito , por exemplo, disso no ensino 

médio técnico integrado ao ensino profissional propedêutico. E ai já é difícil, mesmo no 

pedaço só, ensino médio, com pretensamente redes federais de educação tecnológica, redes 

com professores mais bem informados, mais bem pagos, com estruturas físicas, mesmo assim, 

difícil você romper, alguns chegam e diz: _ eu sou professor de Matemática, eu sou professor 

de Biologia, sou professor de Português. Então a educação integral, o Mais Educação, não é 

esta a questão, a questão do...ela até aparece ali, ela até, mas não é isso, ela até... O que eles 

querem é o quê?  

É uma escola que propicie a formação propedêutica básica inicial, né, que as crianças 

aprendam matemática, língua portuguesa, geografia e história. E que a medida do possível ela 

possa oferecer, atividades complementares, que enriqueçam culturalmente. Que ofereçam 

possibilidades de acesso a bens culturais que essas crianças não têm, por que, socialmente elas 

são totalmente excluídas desse processo. Então eu penso assim, que são discussões bem 

distintas e que as vezes causam confusão, por que se misturam. Não necessariamente, você 

pode ter escola em tempo integral e não ter educação integral, você pode ter educação integral 

e não precisa ser em um espaço em tempo integral. Pode ser pensada em outros moldes, em 

outros formatos, e são coisas assim.  

 

6 O Programa Mais Educação trouxe a proposta de realizar ações socioeducativa no 

contraturno escolar, incluindo os campos da arte, campo da cultura, campo do lazer, 

mobilizando-os para a melhoria do desempenho educacional. Em que pese a 

legitimidade desses objetivos, até que ponto houve uma efetiva caracterização das 

unidades escolares que pudesse acolher essas propostas no dito contraturno de suas 

atividades cotidianas? 

 

RESPOSTA. Aqui a gente sempre vai voltar em um tópico que é fundamental na 

educação, e que as vezes, mesmo na área da educação a gente fica ensaiando, dá volta, que é a 

questão do financiamento. Veja, o programa como esse ele não se viabiliza sem o dinheiro, a 

não ser que ele caia nessa ilusão das parcerias ou é, até entendo um pouco aquilo que ocorreu 

quando foi anunciado o programa, por que aquilo foi anunciado no contexto de que o governo 
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incorporava as propostas do “Todos pela educação”. E o Todos pela Educação, sabemos é um 

movimento articulado com o âmbito privado, grupos empresariais privados que passaram a 

serem interlocutores do governo.  

O governo aceitou a interlocução, e eles passaram a ser assim, uma espécie de 

consultores em algumas coisas. Então uma coisa é setor empresarial, defender umas certas 

teses, umas certas ideias, se organizar para ser propositor de reformas, ou ser crítico da rede 

pública como eles são. Interessante como o setor privado é crítico da rede pública, o mesmo 

setor privado que não abre uma vírgula para falar do setor privado com o qual eles deveriam 

ter até uma relação mais próxima.   

Mas isso eles fazem, os empresários se preocuparem, falarem, se disponibilizar, uma 

coisa assim, quase individual, uma filantropia do indivíduo, né? Outra coisa é o 

comprometimento do setor produtivo, como há em outros países, em ser parceiro, de ser 

agente, de financiar, com recursos, com dinheiro, não como eles fazem. Por que quando eles 

fazem isso, eles fazem com suas fundações, que são mecanismos que envolvem, inclusive, 

questões contábeis muito sérias, é uma forma de pagamento de imposto, você joga pras 

fundações e há toda uma discussão sobre isso. Além do que você faz uma apologia da sua 

marca, por que é Fundação Bradesco, é Fundação Lemman, é Fundação Roberto Marinho, é 

Fundação Itaú...entendeu, é uma forma de publicidade. Você publiciza a sua marca por meio 

de isenções fiscais, fazendo atividades que, né, são relevantes, não discuto, mas eu digo 

assim, isso é uma coisa, outra coisa e você pegar e fazer parcerias com prefeituras, com 

estados.  

Não no sentido de você ir lá, não, de você fazer financiamento, de você...uma coisa 

que é muito comum em alguns países, né, e que o setor privado ele acaba meio que sendo, co-

financiador dos sistemas públicos, isso em alguns países, mais, outros menos. Por assim, por 

uma questão de política mesmo, de entender que uma educação de qualidade é boa para todo 

mundo. Tanto na educação superior quanto na educação básica. Não é o nosso caso, então 

aqui a questão do dinheiro ficou visível ali.  

Assim, só pra fazer uma...assim como outras propostas que surgiram ao longo do 

tempo de melhoria da educação básica, especificamente do ensino médio, que demandavam 

recursos, que demandavam dinheiro e que não eram é.(..). Eu fico pensando assim: _ qual o 

custo, por exemplo, do colégio de aplicação da USP? Quanto que custa aquela escola? Assim, 

do ponto de vista de investimento por aluno. Se a gente calcular quanto e investe por aluno ali 

e quanto se investe por aluno das redes básicas, das redes estaduais e municipais. Você vai ver 

assim que o colégio de aplicação é tão bom, por que ele tem aquela condição e outros, não. 
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Então toda a discussão que ela é feita, ela é importante. No sentido de você ampliar os 

espaços de cultura e de lazer, melhorar o desempenho educacional.  

Agora, você precisa criar condições pra que essas escolas façam isso, né. Veja que 

interessante, sempre digo assim, que a impressão é que a gente dá um passo, mas a gente não 

resolveu problemas básicos. Essa discussão, por exemplo, ela não pode ser feita, desvinculada 

da política, por exemplo, a política nacional do piso salarial, da carreira docente. Ai a gente vê 

o que aconteceu, é claro que o governo deu passos nisso, mas você vê o quanto a gente não 

avança por que o piso nacional, por exemplo, ele foi praticamente negado em vários lugares 

ai, vários estados não cumprem a lei. 

 E o que há na lei não é só sobre o salário, envolve a carreira, definição da carreira. 

São Paulo, por exemplo, não cumpre a carreira. A prefeitura da cidade mais rica do país, ela 

cumpre o piso, ela paga o piso, mas a carreira ela não cumpre. Ela tem a composição da 

jornada, a jornada de quarenta aulas, quantas aulas? É um terço de tempo. A rede municipal 

ela cumpre pra uns professores, pra outros, não.  

E o estado nem pensar, imagino que nem a cidade de São Paulo, nem o estado de São 

Paulo os mais ricos da federação, cumprem a jornada de trabalho, que está prevista na lei do 

piso salarial. Então você vê..não resolvemos isso, ainda, e nós queremos avançar pra coisas 

que ainda não resolvemos e que envolvem recursos. Se você pegar as jornadas de trabalho de 

todos os professores no Brasil e cumprir o que a lei estabelece, ou seja, que um terço dela, 

esse professor vai se dedicar a outras atividades e não as de sala de aula, você vai ter uma 

demanda de professores, você vai precisar contratar muitos professores. Por que precisa suprir 

aqueles que as jornadas vão se alterar.  

Então como é que você faz isso sem recursos? É desse contexto que estamos falando, 

e nesse contexto que você está tentando implementar uma política que ela visa dobrar a 

jornada das escolas. Nós só estamos falando de professores, mas você imagina que isso 

implica também, ampliar o trabalho de secretaria, de diretores, não é pouca coisa.  

Por isso que muita gente acaba argumentando que o que menos importava ali, era a 

questão de cunho pedagógico na verdade era criar prolongamento de jornada pra resolver 

problemas de crianças. Como se isso fosse o ensino fundamental e o ensino médio, fossem 

virando creches expandidas, né?! Ocupam o tempo das crianças, os pais podem trabalhar, a 

escola vira um local, onde ficam de manhã e de tarde, ou, tem outra discussão que é uma 

forma de contar a violência, também.  

Tipo assim, a criança está na escola, ela está potencialmente protegida, né, do que tá 

na rua, não temos esses números, isso é um dado que poderia ser visto. Em que medida, por 
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exemplo, nos locais em que foi implementado, nas prefeituras em que houve essa ampliação 

da jornada, por um período, se houve alteração, por exemplo, nos indicadores de violência 

contra criança e contra o adolescente. Qual é o patamar? Qual passou a ser? Essa é uma 

preocupação de diminuir os problemas de violência que caracteriza as populações menos 

assistidas socialmente e coisas assim.  

Como sempre a gente cai nessa questão do financiamento. Aqui em São Paulo pego a 

rede Municipal, uma jornada de quarenta horas, um professor tem vinte e cinco horas aula. 

Ele tem uma parte dessa jornada oito, nove...ele obrigatoriamente cumpre na escola. Ele fica 

lá na escola, ele fica lá. Mas ele faz o que ele quiser fazer, ou não fazer nada, pode corrigir 

prova ou não fazer nada mesmo. Ele fica lá lendo um jornal só para cumprir horário. 

Tem uma parte que é de jornada pedagógica e tem uma parte que ele cumpre onde 

ele quiser, ou seja, dessas quinze horas, elas estão fragmentadas em três pedaços, onde a 

maior parte é cumprida na escola. Que é uma crítica que se faz, se você, por exemplo, pensa 

esse horário para o professor produzir e trabalhar, ele pode fazer isso na casa dele. Ele pode 

trabalhar, ou melhor, ele faria mais bem na casa dele, ele já não teria o deslocamento da 

escola. 

Já que ele vai para a escola, é obrigado a ir para a escola, então que fosse feito no 

âmbito de uma programação que envolva alguma coisa. Ir para lá e ficar lá fazendo a mesma 

coisa...se ele for para a escola corrigir prova, se ele for para a escola para organizar aula, ai 

que some a estrutura. É claro que se ele vai para a escola e a escola tem estrutura; estrutura 

bibliotecas, se ela tem salas de leitura, se ela tem acesso à internet, computador, para ele 

poder trabalhar...o que o Nelson nos fala, por exemplo, o que o professor faz? Como ele tem 

que ficar digitando nota no sistema da rede, como ele tem que...eles fazem isso, ficam fazendo 

o trabalho burocrático. 

Então a ideia de ampliação de jornada e criação de possibilidades, ela tem que estar 

comtemplado no contexto de uma estrutura que me parece assim, um cujo muito longe, né?! 

Ai você cria uma situação...você cria dois mundos. Quando você vai discutir 

currículo, como é que a área debate essa questão? Do ponto de vista conceitual, do ponto de 

vista de proposição, de defender....é um mundo que você fala: _ gente, tudo bem, ele é 

importante e ...ele tem uma riqueza.. mas ele passa muito longe da escola, mas muito longe da 

escola. Mas ai você diz: _ tudo bem, mas tudo isso que a gente está discutindo onde é que isso 

existe? Isso não existe em lugar nenhum. 
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Eu digo assim, para a área isso é um problema da área de pesquisa, inclusive nossa. 

Nós pesquisamos muito, nós fazemos muito trabalho de pesquisa sob documentos, sob 

intenção, sob marco regulatório, legislação, é, mas a gente pesquisa muito pouco...o que 

ocorre de fato. Sabe aquela coisa... como diz o Steven Ball, né...chega uma hora que alguém 

tem que fazer; chega uma hora que os documentos estão prontos; se discutiu, se elaborou, se 

ressignificou, se atribuiu significado... 

Mas chega uma hora que tem que está na escola, ele precisa ser feito... e por isso que 

a gente conhece muito pouco, pesquisa muito pouco. O que leva alguns a fazer o seguinte 

questionamento: _ como que você pode produzir políticas, se você conhece pouco aquilo que 

move as pessoas?  

Ou seja, será que a melhor contribuição que poderíamos dar para as políticas 

educacionais era mostrar como estão as escolas, como elas entram com o conhecimento, com 

a formação. O que elas fazem com as políticas que chegam lá? O que acontece? Pra que 

aqueles que fazem formulação de políticas, mas do que ficarem dizendo o que nós achamos 

dos textos deles...eles possam discutir o que as escolas fazem? Como é que professor é? Por 

que isso talvez pudesse mostrar para as pessoas, que esse professor que é idealizado nos 

documentos, nessas escolas, nesses alunos, eles não existem. O que existe é outra coisa. É 

outro professor, é outro aluno, é outra escola que vive outra realidade.  

E que não são levados em consideração, ou seja, por que políticas educacionais... 

qual deveria ser o primeiro elemento assim, central, ao se discutir políticas educacionais? 

Talvez a melhor pergunta como, nós vamos política para quem? Quem são as pessoas?  

Ah são professores das escolas...ah sim, mas ...não professores, escolas e alunos que 

são idealizados na literatura. Eles existem de carne e osso, eles têm lá sua vida, são 

professores, tem suas frustrações, eles não são necessariamente sonhadores, não fazem isso 

por vocação, isso é trabalho. 

As pessoas trabalham, educação é trabalho, trabalham como qualquer trabalhador, 

trabalham para sobreviver. Não é amor, não é faço isso por convicção, não, não é, isso é 

trabalho, é formas de trabalho, e são pragmáticas, portanto, procuram trabalhar da forma que 

menos lhe agrida. Sabe, se você não considera tudo isso, você faz políticas educacionais, sei 

lá, de tudo quanto é tipo.  

Ai você olha a literatura que discute isso, ela incorpora um monte de .... mas chega 

uma hora que você fala: _ Bom gente, mas de que escola nós estamos falando? Onde existe 

isso aqui? Isso não existe, pelo menos na rede estadual daqui de São Paulo, isso não existe.  
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Então, eu não tenho dados para afirmar com precisão, mais é muito provável que 

haja muito mais estudos sobre o MAIS EDUCAÇÃO, do ponto de vista dos seus 

fundamentos, dos seus objetivos, dos seus assim... 

O trabalho da Valeria mostra uma realidade de escolas estaduais onde os professores 

tinham uma relação assim, extremamente positiva com a escola em tempo integral. Em que 

medida isso era especifico daquela escola, não só o que as pesquisas mostram.  

O caso do Dojou, não. O trabalho dele mostra que professores que já tiveram 

experiência em escolas de tempo integral que eles consideravam mais elaborada, um projeto 

mais pedagógico, ficaram um tanto quanto, decepcionados com o MAIS EDUCAÇÃO. Em 

razão da ...que eles achavam do empobrecimento que houve, né. 

Era melhor o projeto anterior que estava vigente. 

Há uma discussão que é assim... claro que é uma discussão conceitual. O que é 

escola em tempo integral, educação integral e a educação integrada. Agora existia um 

fazer, uma pratica diferente. Eu acompanhei o trabalho do Dojou, e vi que caminho era 

diferente, eles tinham o apoio da prefeitura, você via a relação dele com a via política. Mas 

avançava pra algo melhor do que aquilo que até então se tinha.  

 

7 O Programa Mais Educação faz menção as contribuições, visões e práticas 

curriculares preocupadas com o cultivo de relações entre professores, alunos e suas 

comunidades e à formação para a cidadania incluindo temáticas dos direitos 

humanos, consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e 

consciência corporal; mas também, a segurança alimentar e nutricional, convivência 

e democracia, compartilhamento comunitário e dinâmica de redes. Nesse diapasão, 

como o debate curricular tem assimilado essas pautas ou pontos de discussão e, até 

que ponto, se tem produzido reflexões sobre as formas de sua incrementação? 

 

RESPOSTA. A presente questão é retomada em vários momentos da fala do 

professor. 

 

8 O Programa Mais Educação trouxe o compromisso estatal de oferecer atendimento 

educacional especializado às crianças, aos adolescentes e aos jovens com necessidades 

educacionais especiais, integrando à proposta curricular das escolas do ensino regular 

o convívio com a diversidade de expressões e linguagens corporais, inclusive mediante 

ações de acessibilidade voltadas àqueles com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Realmente trata-se de objetivos de grande relevância social, mas qual é a sua 

receptividade no cotidiano escolar; quais são as principais tarefas que estão postas no 

itinerário de sua condução? 

RESPOSTA. A presente questão é retomada em vários momentos da fala do 

professor 
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9 Levando-se em conta o momento de criação do Programa Mais Educação quais são os 

aspectos dessa proposta que merecem o juízo crítico dos pesquisadores das políticas 

educacionais adotadas pelo governo Lula? 

 

RESPOSTA.  Aquilo que te falei anteriormente, tem alguns que são críticos da 

proposta em si, do ponto de vista pedagógico mesmo, por que ela não priorizou uma 

articulação maior entre o que as escolas fazem. Quando ela abriu pra que as atividades 

complementares pudessem ser feitas por convênios e parcerias, ela desamarrou a proposta, o 

que eu quero dizer, não há uma proposta pedagógica ali, digo, ficaria muito dependo muito 

das,e ai pode surgir tudo, qualquer tipo de coisa... apenas encher espaços.  

Há essa crítica, pedagogicamente ela era um problema. Tem uma outra crítica que é 

assim, que aqui não cabe a escola ficar lá dando jornada pra quem se envolve com uma 

política mais de cunho assistencialista e que os programas assistenciais deveriam ser 

resolvidos por políticas públicas outras e não por meio da escola. E há critica daqueles que 

entendem que é necessário ..se o MAIS EDUCAÇÃO está preocupado com problemas de 

ordem do trabalho infantil e de violência, e de pobreza, miséria ou um monte de coisa, a 

melhor maneira de a longo prazo resolver isso, implicava também mudanças  estruturais que 

não foram feitas, né, melhor distribuição de renda, coisas assim, que garantissem efetivamente 

que isso não ficasse subsumido a programas, que isso pudesse ser feito independentemente de 

trocas de governos, de políticos. Que fossem criados projetos mais macros. Portanto lá, 

trocando de governos você fragiliza, não só fragiliza, mais cria facilmente possibilidades dos 

programas serem abandonados, extintos, eles acabam. O governo cria outras coisas, outras 

propostas, e o voltamos meio que a uma estaca inicial, comum. 

Não temos política de continuidade. 
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ANEXO B - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA Drª. MARIA 

DILNÉIA ESPÍNDOLA FERNANDES. (ANPED)  

 

1) Em qual contexto político e social foi instituído o Programa Mais Educação 

(Portaria Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2004)? 

 

RESPOSTA. Acredito que o contexto propício para a instituição de um programa 

dessa natureza foi aquele de assunção pelo Estado de ampliação do direito à educação com 

vistas a atender demandas da sociedade e materializar tal direito por meio da política social. 

 

2) Inspirado no artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Lei nº 9. 394, de 20 de 

dezembro de 1996), o Mais Educação traz à tona o compromisso com ampliação do 

período de permanência das crianças e jovens na escola. Em linhas gerais, como essa 

questão vinha sendo pensada e executada pelas autoridades educacionais do país 

então? 

 

RESPOSTA. Programas dessa natureza vinham até então sendo iniciativas de 

governos locais (DF, estados e municípios). Algumas dessas experiências ganharam destaque 

nacional inclusive, como foi o caso do CIEPs no RJ, Escola Plural em BH, entre outras. Com 

efeito, somente a partir do programa em questão foi que a União assumiu o compromisso com 

a ampliação da jornada escolar enquanto política educacional. 

 

3) Como vimos, anteriormente, o Mais Educação produziu o enlace entre os Ministérios 

da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério 

do Esporte e o Ministério da Cultura e, com isso realizando uma gama diversificada de 

problemas que tem dificultado a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Em suma um 

conjunto de questões que têm perturbado a sociedade brasileira já faz muito tempo e 

que, agora, eram remetidos à esfera da educação com a perspectiva de sua superação 

histórica e social. Dito isso, o Mais Educação foi considerado uma espécie de panaceia 

pelos seus idealizadores? 

 

RESPOSTA. Não sei se panaceia. Mas penso que as desigualdades sociais que se 

reproduzem e se expressam na escola da maioria necessitam de políticas conduzidas na 

interface de múltiplos instituições e atores sócios coletivos. Decididamente, tal realidade não 

é somente um problema da educação. 

 

4) O Programa Mais Educação trouxe para o centro das discussões a situação de 

vulnerabilidade e isso a que estão submetidos parcelas consideráveis de crianças, 

adolescentes e jovens e suas famílias; relacionadas à pobreza, à discriminação étnico-

racial, à baixa escolaridade, à fragilização de vínculos, ao trabalho infantil, à exploração 

sexual... Enfim, estando diante de variadas formas de violação dos direitos 

fundamentais, e nesse quadro qual é a compreensão do papel que a educação exerce 

nesse contexto? 
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RESPOSTA. Um pouco o que disse na questão interior. Por isso a interface, o 

diálogo institucional precisa ser produzido e fortalecido para além do campo educacional. A 

política educacional é ação do Estado que se pode se dar a partir de demandas da sociedade, a 

partir de ações isoladas do Estado e também a revelia de grupos sociais. A depender de quão 

democrático e esse Estado em suas relações com a sociedade. 

 

5) O Programa Mais Educação se colocou com o objetivo de contribuir para a formação 

integral de crianças, adolescente e jovens. Como o debate político educacional tem 

tratado a questão da formação integral e quais são os principais questionamentos que 

podem ser apontados ao programa nesse quesito?  

 

RESPOSTA. O debate político sobre um programa dessa natureza sempre esteve 

cindido por duas concepções de educação antagônicas: aquela que defende a ampliação da 

jornada escolar como forma de guardar a criança das intempéries, conflitos sociais 

(bandidagem, insegurança, etc.) e que está reservada aos filhos da classe trabalhadora; e uma 

outra concepção que é aquela que intentaria promover uma pedagogia autônoma, criativa, 

reflexiva, que formaria o aluno para uma perspectiva crítica do mundo. Qual delas o programa 

em questão atenderia? Não sei se o tempo de existência do programa já permitiria responder a 

que pedagogia suas práticas estariam filiadas. 

 

6) O Programa Mais Educação trouxe a proposta de realizar ações socioeducativa no 

contra turno escolar, incluindo os campos da arte, campo da cultura, campo do lazer, 

mobilizando-os para a melhoria do desempenho educacional. Em que pese a 

legitimidade desses objetivos, até que ponto houve uma efetiva caracterização das 

unidades escolares que pudesse acolher essas propostas no dito contra turno de suas 

atividades cotidianas? 

 

RESPOSTA. O problema aqui de caráter mais urgente –existem outros – mas para 

este caso este se torna mais preocupante, é que temos uma herança de arquitetura nas redes 

físicas escolares que não permitem que isto ocorra como planejado pelo programa. Nossas 

escolas têm salas de aulas e pronto. A Grande maioria apresenta essa arquitetura. Precisamos 

resolver isso pra que as diretrizes, princípios e objetivos de um programa dessa natureza 

sejam mais condizentes com a realidade escolar. Há também a questão de formação de 

professores, o trabalho docente. Em que medida o programa não foi indutor do trabalho 

precarizado, intensificado em várias instancias federativas? Como mensurar isso? 

 

7) O Programa Mais Educação faz menção as contribuições, visões e práticas 

curriculares preocupadas com o cultivo de relações entre professores, alunos e suas 

comunidades e à formação para a cidadania incluindo temáticas dos direitos humanos, 

consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e consciência 

corporal; mas também, a segurança alimentar e nutricional, convivência e democracia, 

compartilhamento comunitário e dinâmica de redes. Nesse diapasão, como o debate 

curricular tem assimilado essas pautas ou pontos de discussão e, até que ponto, se tem 

produzido reflexões sobre as formas de sua incrementação? 

 

RESPOSTA. Tal questão remete a formação docente, suas condições de trabalho, 

suas possibilidades de lidar com o currículo proposto pelo programa. Assim iremos encontrar 
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professores com formação adequada para tal, muito outros não. Não sei como o programa 

lidou com isso. Esta parte não acompanhei. Por uma dissertação de mestrado da qual fui 

banca de “GERALDO GARBELINI NETO 

POSSIBILIDADES E LIMITES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NUMA 

ESCOLA DO CAMPO”, este foi um ponto extremamente problemático na condução do 

programa e m MS com efeitos bastantes prejudiciais. 

 

8) O Programa Mais Educação trouxe o compromisso estatal de oferecer atendimento 

educacional especializado às crianças, aos adolescentes e aos jovens com necessidades 

educacionais especiais, integrando à proposta curricular das escolas do ensino regular o 

convívio com a diversidade de expressões e linguagens corporais, inclusive mediante 

ações de acessibilidade voltadas àqueles com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Realmente trata-se de objetivos de grande relevância social, mas qual é a sua 

receptividade no cotidiano escolar; quais são as principais tarefas que estão postas no 

itinerário de sua condução?  

 

RESPOSTA. Sobre essa parte creio que se deu no âmbito da política de educação 

inclusiva, quando todas as escolas se abriram para tal. Com o Programa Mais Educação deve 

ter sido a mesma lógica.  

 

9) Levando-se em conta o momento de criação do Programa Mais Educação quais são os 

aspectos dessa proposta que merecem o juízo crítico dos pesquisadores das políticas 

educacionais adotadas pelo governo Lula? 

 

RESPOSTA. Penso que a crítica reside na questão de formação de professores e nas 

condições de trabalho docente.  

 

10)  A senhora gostaria de registrar alguma opinião que julgue importante para uma 

compreensão crítica do PME? 

 

RESPOSTA. A questão que paira sobre um programa dessa natureza e que nos faz 

pensar em seus efeitos, possíveis impactos, é a questão de qual concepção de pedagogia 

nortearia um programa como o Mais Educação. Tem uma concepção de “encarceramento” 

dos filhos dos trabalhadores para retira-los da rua? Tem um a concepção de que ao ampliar a 

jornada escolar da população alvo promove um ensino de melhor qualidade? Questões postas 

para o futuro imediato a depender da unidade federada que o programa se realiza e de cada 

escola em particular. 

 

 

 

11)  Professora, Maria Dilnéia Espíndola Fernandes a senhora autoriza a divulgação do 

seu nome nos estudos acadêmicos que estamos realizando sobre o Programa Mais 

Educação? 

 

RESPOSTA. Sim 

 

Muito obrigada pela ajuda na construção do nosso trabalho acadêmico educacional. 
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ANEXO C - PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº- 17, DE 24 DE 

ABRIL DE 2007  

 

 
PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº- 17, DE 24 DE ABRIL DE 2007  

 

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.  

  

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, O MINISTRO DE ESTADO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, O MINISTRO DE ESTADO DO 

ESPORTE E O MINISTRO DE ESTADO DA CULTURA,  

no uso das atribuições conferidas pelo inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição 

Federal e   

CONSIDERANDO que o artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determina a progressiva ampliação do período de 

permanência na escola;  

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho 

de 1990, garante às crianças e aos adolescentes a proteção integral e todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhes oportunidades a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade;  

CONSIDERANDO que a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, nos termos do art. 227 da 

Constituição Federal;  

CONSIDERANDO que, segundo a Política Nacional de Assistência Social, o Estado deve 

prover proteção social à criança, ao adolescente e ao jovem, bem como a suas famílias, nas 

situações de vulnerabilidade, risco ou exclusão social, potencializando recursos individuais e 

coletivos capazes de contribuir para a superação de tais situações, resgate de seus direitos e 

alcance da autonomia;  

CONSIDERANDO a situação de vulnerabilidade e risco a que estão submetidas parcelas 

consideráveis de crianças, adolescentes e jovens e suas famílias, relacionadas à pobreza, 
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discriminação étnico- racial, baixa escolaridade, fragilização de vínculos, trabalho infantil, 

exploração sexual e outras formas de violação de   

direitos;  

CONSIDERANDO a importância da articulação entre as políticas sociais para a inclusão de 

crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, bem como o papel fundamental que a educação 

exerce nesse contexto;  

CONSIDERANDO que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência comunitária, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, de 

acordo com o art. 1° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  

CONSIDERANDO que o artigo 217 da Constituição Federal, define o esporte como dever do 

Estado e direito de cada um, reforçando o compromisso de democratizar o acesso às 

atividades esportivas como parte da formação integral de crianças, adolescentes e jovens;  

CONSIDERANDO o caráter Inter setorial das políticas de inclusão social e formação para a 

cidadania, bem como a corresponsabilidade de todos os entes federados em sua 

implementação e a necessidade de planejamento territorial das ações Inter setoriais, de modo 

a promover sua articulação no âmbito local;   

CONSIDERANDO o reconhecimento, por parte do Plano Nacional de Promoção, Proteção e 

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, do 

papel das atividades pedagógicas e socioeducativas no contra turno escolar à prevenção de 

ruptura de vínculos familiares de crianças e adolescentes; e  

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação da vivência escolar de crianças, adolescentes 

e jovens, de modo a promover, além do aumento da jornada, a oferta de novas atividades 

formativas e de espaços favoráveis ao seu desenvolvimento; resolvem:  

  

Capítulo I  

Dos objetivos  

  

Art. 1° Instituir o Programa Mais Educação, com o objetivo 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.  
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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.  

Art. 2º O Programa tem por finalidade:  

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, 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 

sócia 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 sensorial idade, 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;  
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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.  

Capítulo II  

Da execução  

  

Art. 3° O Programa Mais Educação promoverá a articulação de ações do Governo Federal 

que tenham como beneficiários crianças, adolescentes e jovens.  

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 III - Ministério da Cultura; e IV - Ministério do Esporte.  

§ 1° Ações de outros Ministérios ou Secretarias Federais poderão integrar o Programa.  

§ 2º O Programa Mais Educação poderá contar 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.  

§ 3º A participação no Programa Mais Educação não exime o ente federado das obrigações 

estabelecidas em cada uma das ações dos Ministérios integrantes do Programa. Art. 5º O 

Programa Mais Educação será implementado por meio de:  

I - articulação institucional e cooperação técnica entre Ministérios, Secretarias Federais e 

entes federados, visando a criação de um ambiente de interlocução e o estabelecimento de 

padrões de referência para o cumprimento das finalidades previstas no art. 2º desta Portaria.  

II - assistência técnica e conceitual, por parte dos Ministérios e Secretarias Federais 

integrantes do Programa, com ênfase na sensibilização e capacitação de gestores e fomento à 

articulação Inter setorial local;  

III - incentivo e apoio a projetos que visem à articulação de políticas sociais para a 

implementação de atividades socioeducativas no contra turno escolar, com vistas a formação 

integral de crianças, adolescentes e jovens.  
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Capítulo III  

Das diretrizes para o apoio a projetos e ações  

  

Art. 6° O Programa Mais Educação visa fomentar, por meio de sensibilização, incentivo e 

apoio, projetos ou ações de articulação de políticas sociais e implementação de ações 

socioeducativas oferecidas gratuitamente a crianças, adolescentes e jovens e que considerem 

as seguintes orientações:  

I - contemplar a ampliação do tempo e do espaço educativo de suas redes e escolas, pautada 

pela noção de formação integral e emancipadora;  

II - promover a articulação, em âmbito local, entre as diversas políticas públicas que 

compõem o Programa e outras que atendam às mesmas finalidades;  

III - integrar as atividades ao projeto político-pedagógico das redes de ensino e escolas 

participantes;  

IV - promover, em parceria com os Ministérios e Secretarias Federais participantes, a 

capacitação de gestores locais;  

V - contribuir para a formação, a expressão e o protagonismo de crianças, adolescentes e 

jovens;  

VI - fomentar a participação das famílias e comunidades nas atividades desenvolvidas, bem 

como da sociedade civil, de organizações não-governamentais e esfera privada;  

VII- fomentar a geração de conhecimentos e tecnologias sociais, inclusive por meio de 

parceria com universidades, centros de estudos e pesquisas, dentre outros;  

VIII - desenvolver metodologias de planejamento das ações, que permitam a focalização 

da ação do Poder Público em regiões mais vulneráveis; e  

IX - estimular a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

  

Capítulo IV  

Das atribuições dos integrantes do Programa  

  

Art. 7º Compete aos Ministérios e Secretarias Federais integrantes do Programa Mais 

Educação na esfera federal:  

I - promover a articulação institucional e a cooperação técnica entre Ministérios e 

Secretarias Federais, governos estaduais e municipais, visando o alcance dos 

objetivos do Programa; II - prestar assistência técnica e conceitual na gestão e 

implementação dos projetos;  
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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; e V - sensibilizar e orientar outros parceiros visando à 

integração de suas ações em curso ao Programa Mais Educação.  

Art. 8º Cabe aos Estados, Distrito Federal e Municípios que aderirem ao Programa Mais 

Educação observar o seguinte:  

I - articular as ações de programas do Governo Federal, em curso em seus territórios e 

populações, com vistas a ampliar o tempo e os espaços educativos, de acordo com os projetos 

político-pedagógicos de suas redes de ensino e escolas;  

II - articular, em seu âmbito de atuação, ações de outros programas de atendimento a 

crianças, adolescentes e jovens, com vistas às finalidades estabelecidas no artigo 2º desta 

Portaria;  

III - mobilizar e estimular a comunidade local para a oferta de espaços, buscando sua 

participação complementar em atividades e outras formas de apoio que contribuam para o 

alcance das finalidades do Programa; e  

IV - colaborar com a qualificação e a capacitação de docentes, técnicos, gestores e outros 

profissionais, em parceria com os Ministérios e Secretarias Federais integrantes do Programa.  

Art. 9º Fica instituído o Fórum Mais Educação, com a atribuição de coordenar a 

implementação do Programa. § 1º O Fórum será composto por representantes dos 

Ministérios ou Secretarias Federais que integrem ou venham a integrar o Programa Mais 

Educação.  

§ 2º Cada Ministério ou Secretaria deverá indicar um representante para compor o Fórum.  

§ 3º O Fórum será coordenado pelo MEC e terá caráter consultivo.  

§ 4º O Fórum poderá convidar representantes das ações desenvolvidas pelos Ministérios 

participantes e de outros órgãos e instituições que possam contribuir na implementação, 

monitoramento e avaliação do Programa.  

Art. 10 Constituem atribuições do Fórum Mais Educação:  

I - propor aos Ministérios, Secretarias Federais e outros órgãos, mecanismos para o 

aperfeiçoamento da contribuição de suas ações ao Programa;  

II - fornecer subsídios para o planejamento territorial e populacional das ações do Programa, 

com o objetivo de ampliar sua escala, capilaridade, cobertura e efetividade; e  

III - acompanhar a implementação do Programa gerando sua constante reavaliação, 

elaborando relatórios, pareceres e recomendações para seu aperfeiçoamento.  
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Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

FERNANDO HADDAD  

Ministro de Estado da Educação  

 

PATRUS ANANIAS  

Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  

  

ORLANDO SILVA  

Ministro de Estado dos Esportes  

  

GILBERTO GIL  

Ministro de Estado da Cultura  

  

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.4.2007  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


