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RESUMO 

A pesquisa trata das estratégias de ampliação do tempo e do espaço escolar para a oferta 

da educação (em tempo) integral como orienta a estratégia dos territórios educativos do 

Programa Mais Educação no município de Caruaru-PE. Procuramos Analisar a 

dinâmica de (re)configuração do espaço-tempo escolar e das funções sociais atribuídas 

as escolas públicas municipais de Caruaru, sob a indução do Programa Mais Educação, 

em particular o desafio da implementação de territórios educativos. Para tanto, 

realizamos entrevistas semiestruturadas com quatro gestores de escolas públicas do 

município de Caruaru contempladas com o programa. Nas entrevistas buscamos saber 

basicamente dos gestores: como eles compreendem a proposta e como desenvolvem e 

justificam suas estratégias de ampliação do tempo-espaço escolar como orienta o PME.  

Na revisão da literatura, utilizamos como principais categorias teórico-analíticas: 

tempo-espaço escolar; funções da escola; espacialização, cidade e território. A 

investigação foi alicerçada no materialismo histórico-dialético como referência teórico-

metodológica e político-ideológica a partir das categorias: mediação, contradição, nexo, 

totalidade. Como resultados a pesquisa apontou que a ampliação do tempo-espaço 

eeducativo não vem ocorrendo para além dos muros da escola, como orienta a estratégia 

dos territórios educativos do PME. Na verdade, identificamos que tanto no nível da 

compreensão, como das estratégias implementadas e suas justificativas os eixos 

balizadores da proposta são invertidos, abandonados e (re)contextualizados em novas 

“fórmulas”. Esse movimento contraditório pode ser identificado como uma 

configuração às avessas dos territórios educativos nas escolas. No entanto, 

identificamos também que “às avessas” é a apenas a expressão imediata e fenomênica 

dessa dinâmica. Em essência, a “forma” da ampliação dos tempos-espaços escolares 

reproduz as contradições inscritas na produção do tempo-espaço na sociedade. Tentando 

capturar as mediações dessa essência, encontramos: a) hipervalorização da instituição 

escolar e de atividades recreativas, de lazer e esportivas em território de ausências de 

políticas públicas nestes setores; b) o rebaixamento de critérios de escolha dos tempos-

espaços tendo em vista os limites dos territórios e das escolas; c) revigoramento e 

inovação de recursos de ação na gestão da escola que encurtam, precarizam e 

informalizam tempo, espaço e acesso ao conhecimento escolar. Concluímos que esse 

processo atribui funções às escolas públicas de Caruaru. São elas: a) produção de ofertas 

formativas diferenciadas para contenção do direito à uma educação igualitária; b) novas 

formas via educação de controle e gerenciamento territorial da pobreza; c) reinvenção 

de uma “nova” escola dos pobres no município que permita: c. 1) melhorar o 

desempenho municipal em estatísticas nacionais com foco na questão da evasão se 

valendo da “atratividade” das atividades de Mais Educação; c. 2) economia de recursos 

e maior regulação do trabalho realizado na escola com o “voluntariamente” docente; c. 

3) aparelhamento político da escola como meio de contenção das insatisfações sociais.  

 

Palavras-chave: Territórios Educativos, Espaço-Tempo Escolar; Função Escolar; 

Pobreza 
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ABSTRACT 

The research deals with the expansion strategies of time and school space for the 

education offer (full time) as the strategy of educational territories of the More 

Education Program in the city of Caruaru-PE guides. We seek to analyze the 

configuration of dynamics of school space-time and social functions assigned to public 

schools in Caruaru, in the induction of the More Education Program, particularly the 

challenge of implementing educational territories. Therefore, we conducted semi-

structured interviews with four managers of public schools in the city of Caruaru 

included in the program. The choice of the managers was due to the fact that they are 

responsible for the realization of the proposal materialization strategies. The criteria for 

deciding the schools were: location (2 schools in rural areas and 2 city schools) and 

physical size (the 2 largest and the 2 smallest). With the interviews we basically seek to 

know the managers: how they understand the proposal and how to develop and justify 

their expansion strategies of school space-time as guides PME. The literature review, 

we used as main theoretical and analytical categories: school space-time, school 

functions, social space-time. Research was founded on historical and dialectical 

materialism as a theoretical-methodological framework and political-ideological from 

the categories: mediation, contradiction, nexus, and entirety. As a result the survey 

indicated that the expansion of educational space-time is not occurring beyond the 

school walls, the orientation of the strategy of educational territories of PME. In fact, 

we found that both the level of understanding, as the strategies implemented and their 

justifications benchmarks the axes of the proposed are reversed, abandoned and (re) 

contextualized in new "formulas". This contradictory movement can be identified as a 

setting tool to reverse the educational areas in schools. However, we also identified that 

"in reverse" is just phenomenal and immediate expression of this dynamics. In essence, 

the "form" of the expansion of school spaces-times reproduces the contradictions 

inscribed in the production of time-space in society. Trying to capture the mediations of 

that essence, we find: a) overestimation of the school and recreational activities, leisure 

and sports in the territory of public policy absences in these sectors; b) the demotion of 

the space-time selection criteria in view of the limits of territories and schools; c) 

refreshment and innovative of action resources in school management that shorten, 

make precarious and report time, space and access to school knowledge. We conclude 

that this process assigns features to public schools of Caruaru. They are: a) production 

of differentiated training offers for the right of an equal education containment; b) new 

ways through education control and territorial management of poverty; c) reinvention of 

a "new" school of the poor in the city to enable: c. 1) improve municipal performance in 

national statistics focusing on the issue of evasion taking advantage of the 

"attractiveness" of the activities of More Education; c. 2) saving resources and greater 

regulation of the work done at school with "voluntarily" teaching; c. 3) political rigging 

the school as a means of restraint in social dissatisfaction 

 

Keywords: educational territories, school space-time; school functions; poverty 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa é parte integrante dos estudos que aborda as políticas de educação 

(em tempo) integral no Brasil que vem sendo realizados no interior do Grupo GESTOR 

- Pesquisa em Gestão da Educação e Políticas do Tempo Livre1, com foco na estratégia 

do Programa Mais Educação do governo federal, instituído pela Portaria Normativa 

Interministerial n° 17 de 20072.  

Dessa forma, o esforço investigativo em tela, tentou destacar e aprofundar 

análises e resultados da pesquisa matricial: Educação Integral no Contexto da 

Intersetorialidade: avaliando o Programa Mais Educação3.  

Escolhemos aprofundar indicações dessa pesquisa no que tange às estratégias de 

ampliação do tempo-espaço escolar para a educação (em tempo) integral e suas 

implicações para o contexto escolar e funções da escola. A importância de se estudar 

como se configura a oferta de tempo-espaço para a ampliação da jornada na atualidade, 

justifica-se a partir alguns pressupostos que estão no marco teórico-metodológico desta 

pesquisa. 

O primeiro deles, de natureza mais teórica, parte do principio de que a maneira 

como se configura a oferta de tempo-espaço na escola está, intimamente, implicada com 

a produção das funções escolares no contexto sócio-espacial a que ela está vinculada 

como elemento constítuído e constituinte (ALGEBAILE, 2009). Nesse caso, o estudo 

da maneira como se configura uma oferta de educação (em tempo) integral no 

Brasil “pode se constituir uma forma de entrada na compreensão dessa realidade, 

possibilitando rastrear as forças mais atuantes, os processos mais disseminados, os 

valores mais enraizados em cada escala de tempo e espaço” (ibidem, p. 30) e que se 

                                                           
1 Sediado no Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea da Universidade Federal de 

Pernambuco 
2 Sua fundamentação legal abarca um amplo espectro legislativo que perpassa a Constituição Federal 

(1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional (Lei 9394/96), O Plano Nacional de Educação – PNE (Lei 10.172 de 2001) e o Plano Nacional 

de Educação para o decênio 2011-2020 (PNE - 2011/2020), o Compromisso Todos Pela Educação - 

decreto nº 6.094 de 2007, entre outros.   
3 Consultar Relatório da Pesquisa Financiada pelo Cnpq, Edital de Ciências Humanas 2009, intitulada: 

Educação Integral no Contexto da Intersetorialidade: avaliando o Programa Mais Educação. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
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relacionam com as funções assumidas pelas escolas nessa dinâmica.  

O segundo pressuposto, de caráter histórico, refere-se à forma predominante e 

permanente pela qual se expande o acesso à escola pública no Brasil para a maioria da 

população. Segundo estudos de Algebaile (2009; 2013) o Estado brasileiro, 

historicamente, se apropriou de uma herança escolar precária, improvisada e que se 

afirmava como transitória no que diz respeito aos seus tempos e espaços para 

reconfigurá-las como recurso de ação permanente e predominante da expansão da 

oferta da escola básica pública no Brasil.  

Portanto, enquanto se comemorava a ampliação do acesso à escola por frações 

sociais, historicamente, excluídas dela, deixava-se escapar que a esse processo de 

ampliação estava implicada formas de encurtamentos na oferta formativa do ensino 

elementar. Esses encurtamentos se operacionalizaram por meio de manipulações no 

tempo e no espaço escolar como recurso de ação de pronto-atendimento da demanda em 

larca escala e sem grandes esforços políticos em outros setores do Estado que 

garantissem a efetividade da ampliação.  

Como síntese destes dois pressupostos inter-relacionados, à escola pública que 

chega para a maioria da população nos diferentes territórios brasileiros na atualidade 

pode ser caracterizada como: desigual, diferenciada, precária e improvisada, tendo em 

vista que as manipulações e encurtamentos no tempo e espaço, não cessaram. Pelo 

contrário, estão sendo amplamente difundidos e utilizados no âmbito local como 

práticas de “responsabilidade fiscal”.  

Esse processo histórico a que descrevemos coloca como extremamente relevante 

o estudo das novas formas de configuração do tempo e do espaço escolar na atualidade. 

Isso porque o Estado brasileiro vem lançando mão da bandeira histórica da educação 

integral, sob o discurso de "modernização" da educação pública no Brasil e visando 

adequá-la aos desafios do século XXI como orienta os organismos internacionais, para 

ampliar a jornada escolar e o espaço educativo para além dos espaços escolares.  

Nesse caso, o Programa Mais Educação é a estratégia indutora do governo 

federal na quais estados e munícios devem passar a oferecer educação em tempos e 

espaços ampliados. É importante salientarmos que essas ampliações no tempo-espaço 
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escolar como orienta o PME, também são orgânicas às novas (e velhas) expectativas 

que são atribuídas à presença da escola pública brasileira em um território marcado 

pelas ausências do Estado. Esse é um elemento que concorre para o processo de 

amplição de suas funções.  

A defesa da ampliação do tempo e do espaço na atualidade aposta no poder de 

capilaridade que possui a instituição escolar no meio social para canalizar alternativas 

que visem  

 

[…] combater “evasão escolar, a reprovação e a distorção idade/série; 

promover o “atendimento educacional especializado” às crianças com 

“necessidades educacionais especiais”; prevenir e combater o trabalho 

infantil, a exploração sexual e outras formas de violência contra 

crianças, adolescentes e jovens; promover a formação da 

“sensibilidade, da percepção e da expressão de crianças, adolescentes 

e jovens nas linguagens artísticas, literárias e estéticas”; estimular as 

práticas corporais, educacionais e de lazer; “promover a aproximação 

entre a escola, as famílias e as comunidades” e; “prestar assistência 

técnica e conceitual aos entes federados” com vistas à 

operacionalização da portaria que implementa o programa (BRASIL, 

2007). 

 

A ampliação do tempo na escola já tem certa tradição no cenário educacional 

brasileiro pela presença marcante em alguns estados e municípios com experiências 

educacionais de jornada ampliada. Isso talvez explique a posição favorável da 

população à ampliação do tempo escolar como mostra a pesquisa realizada pela 

Fundação Itaú Social, em parceria com o Datafolha, que revelou uma aprovação de 

nove em cada dez brasileiros da estratégia de educação integral (como ampliação da 

jornada), quando associada à possibilidade de o aluno passar mais tempo na escola (dois 

turnos) e, portanto, pretensamente protegido dos males externos que ocorrem nos 

entornos das instituições escolares.4  

No âmbito Federal, a estratégia de ampliação da jornada também vem 

orientando a formulação de outras políticas educacionais em diversos níveis de ensino, 

                                                           
4 Ver em <http://portal.aprendiz.uol.com.br/2013/09/19/90-dos-brasileiros-apoiam-a-educacao-integral-

diz-pesquisa/>. Acesso em: 17/12/2013  

http://portal.aprendiz.uol.com.br/2013/09/19/90-dos-brasileiros-apoiam-a-educacao-integral-diz-pesquisa/
http://portal.aprendiz.uol.com.br/2013/09/19/90-dos-brasileiros-apoiam-a-educacao-integral-diz-pesquisa/
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como é o caso da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n. 134/07, que propõe 

implantar o mínimo de 07 (sete) horas diárias em todas as escolas da educação básica5. 

Estas ampliações também inspiram o Plano Nacional da Educação (PNE 2014-2024) 6 e 

o Programa Ensino Médio Inovador, os quais também orientam a ampliação da jornada 

escolar, inclusive para o ensino médio.  

A defesa da ampliação da jornada é um discurso da própria presidenta Dilma que 

afirmou em entrevista recente7: “nenhum país do mundo chegou a se transformar em 

uma nação desenvolvida sem que as crianças tenham dois turnos na escola".  

Acredita-se também na educação (em tempo) integral como um das formas de 

melhoria da qualidade da educação básica, mediante sua implantação como parte das 28 

metas do Plano de Metas "Compromisso Todos pela Educação". Essa articulação entre 

educação (em tempo) integral e a melhoria da qualidade da educação básica, 

estatisticamente aferida com base no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), tem como direção mais ampla as opções econômicas feitas pelo governo 

federal a partir do governo do PT (expressos nos Programas de Aceleração do 

Crescimento I e II).  

Ao incorporar todas estas tarefas novas exigências e desafios organizacionais, 

com destaque para a problemática do espaço escolar, ganham evidência. Quais os 

impactos que essa ampliação do tempo e das funções da escola pode trazer para o 

espaço escolar? A tradição histórica de encurtamento e manipulação no espaço permite 

essas ampliações? De que maneira? 

Tentando responder a estas questões o PME orienta os gestores escolares a 

expadirem a jornada escolar para além dos espaços escolares disponíveis nos territórios 

das cidades. A escola, nesse caso, seria um espaço articulador de vários saberes, 

                                                           
5  A PEC n. 134 foi aprovada pela comissão especial da Câmara dos Deputados Federais no dia 24 

de novembro de 2010 e valerá para educação infantil e para os ensinos fundamental e médio regulares, 

prevendo também atividades extraclasse opcionais após o cumprimento das sete horas mínimas 

obrigatórias. Atualmente encontra-se em tramitação no Congresso Nacional. 
6 No caso do PNE, mais especificamente na Meta n° 6 a proposta é “oferecer educação em tempo integral 

em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 

(vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica”. 
7 Entrevista concedida ao programa de rádio “Café com a Presidenta”. Disponível em: 

http://cafe.ebc.com.br/cafe/arquivo/mais-educacao-1 

http://cafe.ebc.com.br/cafe/arquivo/mais-educacao-1
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oriundos de diferentes sujeitos, instituições e equipamentos públicos. A proposta 

educacional é partilhada por diferentes espaços formais e informais visando ampliar as 

oportunidades educativas e o acesso do público mais carente a bens e serviços de outros 

setores disponíveis no território. Essa estratégia busca reforçar a tese veiculada do 

provérbio africano, a saber: é preciso uma grande aldeia para formar a criança, ou 

seja, apenas o espaço escolar é insuficiente frente às potencialidades formativas 

disponíveis na cidade para construir uma “educação contemporânea”. 

No entanto, os aspectos sociais de uma aldeia, aqui entendida como comunidade 

que partilha dos mesmos interesses e cultuam valores igualitários e homogêneos 

(comunas), parecem muito distantes da forma como historicamente foi produzida e 

organizada a sociedade (sócios) sob a égide do capitalismo. Schmidt (2011, p. 309) traz 

a seguinte distinção entre comunidade (aldeia) e sociedade (associação,o):  

 

Comunidade envolve relações de convívio pessoal, intimidade, afeto, 

solidariedade, compromisso com o bem comum, apoiadas em 

sentimentos de confiança e reciprocidade. Sociedade ou associação 

compreende relações de interesse, amparadas em contrato, mediadas 

pelo cálculo. As primeiras são próprias de comunidades agrárias, pré-

modernas, mas persistem moderna- mente em aldeias e cidades 

menores, em formas associativas (cooperativas, organizações de 

auxílio mútuo e de voluntariado) e variadas formas comunitárias 

inovadoras (culturais, étnicas, políticas, profissionais, de gênero, etc.). 

As outras são próprias do mercado, dos ambientes urbanos, 

especialmente das grandes metrópoles. 

  

Desse processo contraditório, nasce a estratégia de ampliação dos espaços 

pretendida pelo PME e denominada de territórios educativos. Esta estratégia também 

tenta dar vazão à pauta político-ideológica-identitária de grupos sociais e movimentos 

que reinvindicam uma educação integral intercultural. Ao mesmo tempo, a proposta 

pretende ser ferramenta de absorção de parcerias, experiências, esforços, ideias e 

políticas que contribuam para educar e proteger os jovens, já que segundo a proposta a 

existência de “contextos interculturais” nos territórios e nas cidades possibilita que as 

diferenças sejam negociadas em estratégias que se complementem e se entrelacem de 

maneira reciproca (BRASIL, 2009c, p. 21).    
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 Dessa forma, segundo a noção de territórios educativos os espaços de 

aprendizagem devem extrapolar os muros da escola, permitindo a construção de 

“territórios de aprendizagem”. O saber comunitário entra em diálogo com os saberes 

curriculares visando uma educação democrática e congruente com os interesses, a 

cultura e a vida comunitária na qual todos se reconheçam nos saberes, práticas, 

experiências, histórias, espaços e sejam protagonistas tanto da transformação da escola 

em comunidade como da comunidade em escola.  

As orientações desta estratégia, de fato, sugerem uma horizontalidade do ponto 

de vista cultural e educativo na qual se equiparem diferentes tipos de saberes e projetos 

educativos. Ou seja, um território educativo onde circule outros sujeitos, outras 

pedagogias (ARROYO, 2012). Neste caso, se tudo e todos têm o mesmo peso, 

responsabilidade e interesses, são necessárias “redes sociais” constituídas por aqueles 

que fazem a comunidade escolar e que se dediquem a “(...) identificar referências; 

realizar diagnóstico do território; mapear oportunidades e parceiros; construir e gerir 

trilhas educativas escolares, complementares e de apoio” (BRASIL, 2008, p. 11). 

A estratégia de ampliação dos espaços escolares, os territórios educativos, 

também exigem que antigas noções setorializadas, fragmentadas, hierárquicas, etc., de 

gestão das políticas públicas educacionais seja superadas. Para tanto, fazem duas 

proposições. 

 A primeira propõe que a noção de territórios educativos, enquanto política 

educacional, seja uma construção conjunta de ações integradas que conte com a 

contribuição de parceiros da sociedade civil, de organização não-governamentais, 

empresariado, enfim,  na congregação de esforços e no comparrtilhamento de 

responsabilidades. Já do ponto de vista das ações governamentais no terreno das 

políticas educacionais, a noção de territórios educativos apoiam-se numa gestão 

Intersetorial que pretende articular, principalmente, ações dos  

 
[...] ministérios da Educação, da Cultura, do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome, do Esporte, da Ciência e Tecnologia, do Meio-

Ambiente, da Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da 

República com o objetivo de efetivar a educação integral de crianças, 

adolescentes e jovens. A concepção de educação que sustenta o 
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Programa afirma o potencial educativo de amplo espectro das políticas 

públicas setoriais: Assistência Social, Ciência e Tecnologia, Cultura, 

Educação, Esporte, Meio Ambiente (BRASIL, 2007a, p. 24).  
 

Os fundamentos dessa amplitude de interfaces e protagonistas que perpassam a 

estratégia dos territórios educativos podem ser encontrados nos princípios das Cidades 

Educadoras8, os quais grosso modo, têm como ponto de partida a linha de pensamento 

que 

[...] de uma maneira ou de outra, a cidade oferece importantes 

elementos para uma formação integral: É um sistema complexo e ao 

mesmo tempo um agente educativo permanente, plural e poliédrico, 

capaz de contrariar os factores deseducativos (CARTA DAS 

CIDADES EDUCADORAS, 2006, p.156).  
 

A proposta das cidades educadoras é a de que a escola induza o 

compartilhamento dessa tarefa com outros espaços formais e não-formais disponíveis na 

cidade, de modo que estas possam  “colaborar, bilateral ou multilateralmente, tornando 

realidade a troca de experiências” (CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS, 2006, 

156). A carta ainda pressupõe que a responsabilidade com a educação é a tarefa 

prioritária das cidades e, portanto, mais relevante que as de ordem econômica, política e 

social, quando orienta que a cidade deve 

 

[...] primeiro, “investir” na educação de cada pessoa, de maneira que 

seja cada vez mais capaz de exprimir, afirmar e desenvolver o seu 

potencial humano, assim como a sua singularidade, a sua criatividade 

e a sua responsabilidade. (CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS, 

2006, p. 156) 

 

Em outro ponto, mais especificamente no subitem 2° intitulado O Compromisso 

da Cidade em seu 8° compromisso, a carta menciona que a infraestrutura das cidades 

deve seguir uma orientação pedagógica da seguinte maneira  

 

                                                           
8 Estratégia firmado em 1990 com o I Congresso Internacional de Cidades Educadoras realizado em 

Barcelona. Desse congresso se originou a Associação internacional das cidades educadoras (Aice) em 

1994. No congresso foram formulados 20 princípios sistematizados em um documento intitulado Carta 

das Cidades Educadoras: declaração de Barcelona (1990). 
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O planeamento urbano deverá ter em conta as fortes repercussões do 

ambiente urbano no desenvolvimento de todos os indivíduos, na 

integração das suas aspirações pessoais e sociais e devera agir contra 

toda a segregação das gerações e pessoas de diferentes culturas, que 

tem muito a aprender umas com as outras.  O ordenamento do espaço 

físico urbano devera estar atento às necessidades de acessibilidade, 

encontro, relação, jogo e lazer e duma maior aproximação à natureza. 

A cidade educadora devera conceder um cuidado especial às 

necessidades das pessoas com dependência no planeamento 

urbanístico de equipamentos e serviços, a fim de lhes garantir um 

enquadramento amável e respeitador das limitações que podem 

apresentar sem que tenham que renunciar maior autonomia possível 

(idem, p. 159)   
 

É fato que a proposta parece conter elementos de caráter progressista que 

possam dar soluções aos problemas da escola pública. No entanto há diversos estudos 

que questionam a viabilidade da proposta das Cidades Educadoras e, consequentemente, 

dos territórios educativos, tendo em vista a distância entre os ideais propostos e as 

condições estruturais das cidades que compõem o território brasileiro. Viana (2011, p. 

10) fazendo uma análise dos princípios da carta associando ao contexto das periferias do 

Rio de Janeiro, traz as seguintes questões:  

 

O que ela [carta] pode motivar dentro do contexto das periferias 

urbanas do Rio de Janeiro? Conceito não deveria ser simplesmente 

superposto numa realidade completamente oposta a que foi 

originalmente aplicada, como aparentemente essas iniciativas de 

educação integral contemporâneas no país demonstram. Por mais que 

a Carta tenha princípios pertinentes a qualquer cidade, ela se baseia 

numa infraestrutura mínima, um ponto de onde partir. As cidades do 

continente europeu, primeiras a aderirem à Carta, já tinham uma 

estrutura urbana consolidada como infra, cultura, lazer, mobilidade. 

 
 

 Não apenas no Rio de Janeiro, como é exemplificado pela autora, mas em todo o 

território brasileiro é possível encontrar as marcas de um modelo de desenvolvimento 

urbano desigual que consolidou disparidades socioespaciais, estruturas de poder 

autocráticas e grande degradação ambiental pela base financeira, política e de gestão 

que constituiu esses contrastes dentro das cidades e entre elas e as regiões no Brasil. O 

estudo de ROLNIK e KLINK (2011) mostra as “continuidades na configuração 

macroespacial do território brasileiro” que se caracteriza pela concentração econômica 
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nas regiões do sul e do sudeste brasileiro gerando um processo de “centralidades 

urbano-regionais” como podemos notar abaixo: 

Imagem 19 - Cidades com PIB per 

capita (muito) baixo e dinamismo 

muito alto 

Imagem 2 - Cidades com PIB per 

capita muito alto e dinamismo muito 

alto 

 

 

Imagem 3 - Cidades com um PIB per 

capita (muito) baixo e com médio ou 

(muito) baixo dinamismo  

Imagem 4 - Cidades com PIB per 

capita muito alto e com taxas médias  

ou muito baixas de dinamismo 

 

     

Fonte: Rolnik e Klink (2011) 

                                                           
9 Ver em ROLNIK, Raquel; KLINK, Joroen. Crescimento econômico e desenvolvimento urbano. Por que 

nossas cidades continuam tão precárias? Novos Estudos, CEBRAP, 89, março 2011, pp. 89-109.    
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 Essas nuances e disparidades presentes na relação entre as taxas do PIB e os 

níveis de dinamismo produtivo (importação e exportação) que assola o país, vão 

certamente repercutir nas condições de urbanização e infraestrutura as cidades e 

municípios brasileiros.  

Acerca disso nos questionamos sobre quais as condições iniciais dos municípios 

brasileiros para concretizar um projeto tão ousado como os territórios educativos. 

Segundo Algebaile (2009), nos territórios de maior precariedade urbana e total ausência 

de equipamentos públicos, muitas vezes é a escola o equipamento mais estruturado do 

lugar, quando não é o único. Dessa maneira, o apoio técnico e financeiro dado às 

escolas acaba sendo um mecanismo que pesa a favor da indução dos gestores a 

assinarem propostas tão ousadas.  

A ampliação dos espaços educativos para o território no Programa Mais 

Educação nasce também inspiradas em iniciativas já existentes no Brasil consideradas 

pelo governo como bem sucedidas.  

A experiência pioneira inspirada nos princípios das cidades educadoras foi 

realizada pela gestão do Partido dos Trabalhadores (PT), na cidade de Porto Alegre 

(RS), a partir do ano de 2000 (Conzatti; Flores, 2001 apud Bruno, 2013, p. 69). Depois 

disso várias cidades como: Sorocaba (SP), Belo Horizonte (MG), Osasco (SP), Nova 

Iguaçu (RJ), São Paulo (SP), etc. começaram a desenvolver atividades ligadas à 

temática das cidades educadoras. No caso do Mais Educação, duas destas iniciativas 

servem de referência metodológica para a materialização dos territórios educativos: a da 

prefeitura de Belo Horizonte através do Programa Escola Integrada10 criado em 2006; e 

o Bairro-Escola, da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu11.  

Além destas, há também o documento Redes de aprendizagem: Boas práticas de 

municípios que garantem o direito de aprender (BRASIL, 2008) que traz um 

                                                           
10 Ver a tese de Silva (2009) “Implantação da Educação em Tempo Integral no Município de Juiz de 

Fora/Mg: Trajetória e Perspectivas” ou Projeto de Avaliação do Programa Escola Integrada da 

Prefeitura de Belo Horizonte (2008) - disponível em 

http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/apresentacao_escola_integrada.pdf  
11 Ver um dos cadernos da série Mais Educação intitulado Bairro escola: passo a passo.    

http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/apresentacao_escola_integrada.pdf
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levantamento de 37 redes municipais espalhadas em todo o Brasil tidas como redes de 

ensino que desenvolvem práticas de sucesso. Os resultados tem como referência o bom 

desempenho destas escolas no IDEB localizadas em comunidades com altos índices de 

pobreza e vulnerabilidade social.  

Segundo o documento, essas escolas através de uma boa “performance” em 

aspectos relacionadas à gestão, à organização e ao funcionamento das escolas 

contribuíram para garantir o direito à aprender. Entretanto, há de se questionar a 

estratégia de indução do governo federal referenciada em trajetórias de sucessos.  

Segundo Freitas (2012) é recorrente no âmbito da política pública educacional, o 

falseamento do discurso "científico" que opera como forma de justificar a generalização 

de determinada experiência “supostamente” bem sucedida, sem que se tenha qualquer 

sustentação empírica de sua melhoria ou contribuição para o campo educativo. 

Em termos empíricos, também é importante destacarmos a rápida expansão do 

PME em todas as regiões brasileiras, a despeito das constragimentos estruturais das 

escolas públicas brasileiras e das cidades as quais fizemos referência.  A tabela abaixo12 

traz um panorama desse crescimento em números de escolas e alunos atendidos pelo 

PME em todo o Brasil 

 

Tabela 113 – Números da Expansão do PME nos municípios brasileiros 

(2008-2014) 

                                                           
12 Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20144 
13 http://portal.mec.gov.br 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20144
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Como o PME depende da atuação da gestão escolar em parceria com a 

comunidade, acreditamos que as decisões e estratégias tomadas nas escolas visando 

ampliar o tempo e o espaço escolar são influenciadas por conjunto de determinações e 

relações sociais que dizem respeito à outros movimentos e dinâmicas inscritos no tempo 

e espaço sócio-espacial da escola.  

No caso do município de Caruaru14, um dos municípios que aderiam a proposta 

do PME desde 2011 localizamos através de uma primeira análise de dados 

educacionais/escolares, que vem ocorrendo uma série de fatores com possíveis 

implicações na oferta de tempo e do espaço das escolas municipais.    

 Uma delas diz respeito ao número de escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Caruaru. Encontramos no ano de 2013 centro e trinta e nove (139) escolas em toda a 

rede15 municipal para a oferta de educação infantil, fundamental e a modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, distribuídas de seguinte maneira: noventa (90) 

escolas nos distritos (64,7%) e quarenta (49) escolas na Sede (35,2%). No entanto, 

                                                           
14 Elegemos Caruaru como nosso campo empírico levando em consideração os seguintes critérios: a) 

possui quase 50% das escolas de toda a rede atendida pelo Mais Educação, fato que expressa uma rápida 

expansão no município; b) a rede municipal respondia por 54. 5% do total de alunos matriculados no 

ensino fundamental em 2012; c) é um território bastante heterogêneo dividido política-

administrativamente em 1 sede (urbano) e 4 distritos (campo); d) é um município polo na região do 

Agreste e possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM considerado de nível 

médio. 

 
15 Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Juventude, Ciência e Tecnologia 
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através dos dados do censo do IBGE (2010), no período anterior a 2013, compreendido 

entre 2007-2012 identificamos que houve uma redução progressiva do número de 

escolas de maneira geral no município, bem como daquelas da rede municipal que 

oferecem ensino fundamental como podemos visualizar na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Diferente da dinâmica de variação do número de escolas observada nos dados do 

IBGE (2010), as matrículas no ensino fundamental (na faixa etária de 6-14 anos16) 

vem aumentando na rede municipal (3.112 novas matrículas entre 2007-2013) e 

diminuindo como um todo como mostra a tabela abaixo:  

Tabela 3 - Expansão das matrículas da rede municipal de 

Caruaru no EF em relação ao total de matrículas no 

município neste segmento 

Ano Matrículas – 

Ensino 

Fundamental 

Matrículas da rede 

municipal – Ensino 

Fundamnetal 

% 

2007 53.193 25.614 48, 1 

2009 52.390 26.532 50, 6 

2012 51099 27.895 54,5 

2013 ---- 28.72617 --- 

 

 Levando em conta a divisão político-administrativa do território caruaruense 

(sedes e distritos) identificamos que no período 2011-2012 houve uma ampliação das 

matrículas no ensino fundamental da rede na sede e uma diminuição desta nos 

distritos. Segue a tabela abaixo. 

                                                           
16 Fizemos o somatório da população residente nas seguintes faixas etárias: 6 anos + 7 a 9 anos + 10 a 14 

anos  
17 Número extraído do Documento – Dados estatísticos – Resumo geral do Desempenho Escolar dos 

Alunos da Rede Municipal / Gerência de Organização Escolar – Município de Caruaru - PE, 2013. 

Tabela 2 - Expansão das escolas da rede municipal de Caruaru no EF 

em relação ao total de escolas no município neste segmento 

Ano Total de escolas em Caruaru 

(público e privada) que 

oferecem ensino 

fundamental  

Escolas apenas da rede municipal 

(públicas) que oferecem ensino 

fundamental.  

2007 228 123 

2009 226 118 

2012 209 116 
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Tabela  4 – Matrículas da Rede (1° ao 9° ano) (ano/localização) 
Rede 

Municipal/ 

Ensino 

Fundamental 

2011 2012 

 Anos Iniciais Anos Finais Anos Iniciais Anos Finais 

Sede 11938 6259 13408 6634 

1° Distrito 499 ---- 457 ---- 

2° Distrito 519 ---- 481 ---- 

3° Distrito 536 ---- 521 ---- 

4° Distrito 605 ---- 552 ---- 

 

 Não é o caso desse estudo, mas, esse cenário incita questionamentos sobre as 

relações entre o ritmo da expansão do número de matriculas nas sedes e a demanda de 

novos espaços escolares. Outra questão inquietante, a qual também não nos 

comprometemos em dar respostas, é se a queda no número de matrículas no campo vem 

deixando as escolas com mais espaços livres para um melhor aproveitamento destes. 

Essa última questão nos é relevante porque apesar dessa diminuição no número de 

matrículas gerais nos distritos, suas médias de alunos por turma nas escolas vem 

crescendo em relação as da sede. Vejamos a tabela a seguir. 

 

 Mesmo tendo uma pequena queda em 2012 nos anos finais, a média de alunos 

por turma aumentou tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais nos distritos se 

comparadas ao ano de 2010. Enquanto que na sede vem havendo um progressivo 

decréscimo. Partindo deste quadro, pontuamos as seguintes questões: a) O aumento de 

                                                           
18 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais (INEP) 

Tabela 518 – Média de alunos por turma/ano 

Rede 

Municipal/ 

Ensino 

Fundamental 

SEDE 

Anos Iniciais 

SEDE 

Anos Finais 

DISTRITOS 

Anos Iniciais 

DISTRITOS 

Anos Finais 

2010 28 35,6 22,4 27,6 

2011 27, 5 34, 1 24, 1 28, 7 

2012 26, 7 32, 1 24, 2 28 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais
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alunos por turma consiste no encurtamento do espaço? b) Como essa relação esta sendo 

administrada? c) Os espaços são adequados? d) Como o PME funciona nessas escolas? 

e) Esse movimento de ampliação da média de alunos por turmas no campo e diminuição 

nas sedes estão acontecendo em função do Mais Educação? Quais os impactos disso na 

organização do tempo-espaço escolar? 

 No que diz respeito aos dados mais específicos do programa, segundo 

informações da secretaria de educação do município, o PME teve início no ano de 2011 

com 17 escolas e 4.859 alunos na zona urbana. Atualmente, encontramos que de todas 

as escolas da rede municipal de ensino, em sessenta e oito (68) delas funcionam o Mais 

Educação, ou seja, o programa atende 48, 9% da rede. O quadro abaixo mostra como 

se deu a expansão do Mais Educação nas escolas e sua distribuição ao longo dos anos.  

 

 

 

 

 

 

 

Um primeiro aspecto que se pode observar é que a distribuição do programa 

acompanha a distribuição das escolas no território administrativo: 42 nos distritos e 

26 na sede. Considerando as noventa (90) escolas situadas nos distritos o programa 

Mais Educação funciona em 46,6% das escolas. Em relação às escolas da sede o 

programa está funcionando em 53% das 49 escolas.  

 Na figura20 abaixo podemos visualizar a distribuição das escolas da rede e das 

escolas Mais Educação de acordo com a divisão politico-administrativa de Caruaru. 

                                                                            

           

                                                           
19 Documento – Relação Nominal das Escolas em Funcionamento/ Gerência de Organização Escolar – 

Município de Caruaru - PE, 2013. 
20 Documento – Dados estatísticos – Resumo geral do Desempenho Escolar dos Alunos da Rede 

Municipal / Gerência de Organização Escolar – Município de Caruaru - PE, 2013. 

Tabela 619 – Escolas 

(ano/localidade) 

 Sede Distritos Total 

2011 17 -  17 

2012 22 28 50 

2013 26 42 68 

Figura 5 – Escolas da R.M.E./Distritos e Sede Figura 6 – Escolas P.M.E/Distritos e Sede 



 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

Compreendendo o município caruaruense sobre essa divisão político-

administrativa podemos ver que há uma relação mais ou menos equitativa na relação 

da sede com os 4 distritos em relação a expansão do programa. Se na sede (53%) e 

no 2° (50%) e 3° (58,8%) os números da expansão ultrapassam os 50%, o 1° (42,8 %) e 

o 4° (33,3%), se aproximam desta média. A que se deve a essa expansão nestes termos? 

Que espaços vêm sendo utilizados para realização das atividades do Mais Educação? 

Como foram escolhidos? Quais suas condições estruturais?  

 Por último, buscamos também observar nestes dados iniciais o ritmo de 

expansão do PME em função do número de matrículas da rede. Constatamos que em 
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relação aos 28.726 alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal em 

2013, o PME atendia neste ano 15.394, ou seja, 53, 5% desse alunado21.   

Dentro dessa primeira aproximação com o campo empírico, percebemos que as 

perguntas que foram feitas ao longo da exposição dos dados de rede municipal de 

Caruaru, nos ajudaram na delimitação do nosso problema de pesquisa. Em síntese, os 

nossos dados trazem constatações importantes para pensarmos problematizarmos a 

estratégia de ampliação do tempo-espaço escolar do PME. De maneira pontual, esta 

primeira aproximação com o unvierso empírico apontou: a) Houve um aumento 

progressivo no número de matrículas da rede no EF (mais especificamente nas 

sedes), mesmo que a este aumento esteja implicado uma mediana absorção do total de 

matrículas deste segmento (54,5% em 2012); b) apesar de ter havido uma redução nas 

matrículas nos distritos, vem aumentando a média de alunos por turma nos distritos, 

o que pode estar ocasionando um inchaço nestas escolas; c) Houve um descompasso 

na expansão da rede física da rede municipal no EF, expresso no aumento súbito do 

número de escolas em 2013 quando a tendência era de redução progressiva; d) houve 

uma grande expansão do PME em Caruaru com atendimento do programa em 48, 9% 

das escolas da rede municipal de ensino do EF e 53, 5% do aluno deste segmento. 

Essa expansão vem se dando equilibradamente na sede e nos distritos.  

Diante das questões teóricas, históricas e empíricas que trouxemos para 

problematizar as estratégias pelas quais vem se dando a ampliação do tempo e do 

espaço escolar em Caruaru através da proposta do PME, o esforço desse estudo parte 

do seguinte problema de pesquisa: Como vem se dando a configuração dos 

territórios educativos e quais suas implicações na atribuição de novas funções 

sociais às escolas da rede municipal de Caruaru, sob a indução do Programa Mais 

Educação? 

Para responder ao nosso problema de pesquisa elaboram o seguinte objetivo 

geral: Analisar a dinâmica de (re)configuração do espaço-tempo escolar e das funções 

                                                           
21 Documento – Dados estatísticos – Resumo geral do Desempenho Escolar dos Alunos da Rede 

Municipal / Gerência de Organização Escolar – Município de Caruaru - PE, 2013. 
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sociais atribuídas as escolas públicas municipais de Caruaru, sob a indução do Programa 

Mais Educação, em particular o desafio da implementação de territórios educativos. 

Em relação aos objetivos específicos da pesquisa, propomos:  

 Identificar como a noção de territórios educativos vem sendo compreendida 

pelos gestores escolares como estratégia de ampliação do tempo e espaço 

educativo para oferta de educação (em tempo) integral; 

 Analisar quais as estratégias utilizadas pelos gestores para a ampliação do 

tempo-espaço educativo e o escopo da oferta oferecido;  

 Caracterizar como os gestores justificam a escolha dos espaços para o 

funcionamento das atividades previstas pelo Mais Educação. 

Para a delimitação dos espaços e sujeitos de pesquisa, fizemos a seguinte 

delimitação incorporando as implicações metodológicas que os dados educacionais de 

Caruaru nos forneceram: 

a)  Campo de estudo: duas (2) escolas localizadas na sede e duas (2) escolas 

localizadas nos distritos. Os critérios para escolas destas escolas e territórios 

políticos administrativos foram os seguinte: escolhamos a sede pelo aumento 

verificado no número de matrículas da rede. Já a escolha dos distritos se deu 

pela constatação do aumento da média de alunos por turma. Além disso, o 

PME vem se expandindo equitativamente nos dois territórios. Essa escolha 

pretendeu observar como se (re)configura a relação tempo-espaço com 

ampliação das matrículas nas sedes e dos alunos por turma nos distritos. 

Escolhemos quatros (4) escolas, pois foi pretendido observar como se 

expressa essa relação de tempo-espaço em relação ao porte da escola. Assim 

selecionamos uma (1) de pequeno porte e uma (1) de grande porte situado 

em cada um dos dois territórios. 

b) Sujeitos: 1 gestor(a) escolar (G) de cada escola investigada; = totalizando 4 

sujeitos nas 4 comunidades escolares. 

 

 Os critérios para a escolha dos sujeitos foram estabelecidos da seguinte forma: a) 

elegemos os gestores uma vez que são estes os principais responsáveis pela tomada de 
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decisão e materialização das estratégias necessárias ao funcionamento do programa nos 

territórios como mostra o quadro abaixo.  

Tabela 7 22: Resumo da atuação dos sujeitos responsáveis pela construção dos 

territórios educativos (PME) no âmbito da escola 

DIRETORES 

DAS ESCOLAS 

- Responsáveis por realizar a gestão das atividades na escola, 

acompanhar as atividades junto ao professor comunitário e realizar 

prestação de contas ao FNDE/PDDE; 

- Elaborar, em gestão compartilhada com o comitê local e gestão 

escolar, o Plano de Atividades do PME; 

- Consolidar um arranjo educativo local em estreita conexão 

com a comunidade, organizando em torno da escola ações nas 

áreas da cultura, do esporte, dos direitos humanos e do 

desenvolvimento social e sustentável; 

- Manter contato com os OMMs nas escolas, fortalecendo a 

perspectiva intersetorial da gestão do programa e atenção aos 

estudantes de famílias beneficiadas pelo PBF. 

 

 Utilizamo-nos dos procedimentos da entrevista semiestruturada como 

procedimento metodológico de coleta dos dados visando obter um acesso mais intenso 

às representações, desejos, crenças, interesses, enfim, presente nas falas dos 

entrevistados a partir de um roteiro previamente elaborado a partir dos objetivos de 

pesquisa, mas aberto a constante modificações de acordo com a própria dinâmica do 

processo de investigação recheado de idas e vindas e da variedade de respostas e 

informações. Segundo Gil (1989) a entrevista é uma forma assimétrica de interação 

social. Assimétrico já que há diferenças de interesses entre quem pergunta e quem 

responde. Os núcleos categóricos que estruturam o roteiro das entrevistas e estão 

articuladas aos nossos objetivos expressam três questionamentos centrais em relação ao 

nosso objeto de estudo: como os gestores definem a estratégia de ampliação do tempo-

espaços? Quais estratégias desenvolvem para essa materialização? Como justificam 

essas estratégias?  

Em nosso estudo este procedimento se torna vantajoso quando possibilita: “[...] a 

obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida social; [...] a obtenção 

de dados em profundidade acerca do comportamento humano; os dados obtidos [serem] 

                                                           
22 Fonte: MEC. Roteiro de Mobilização para Adesão – Programa Mais Educação (grifos nosso, 2013, p 

14). 
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[...] suscetíveis de classificação e quantificação” (idem, p. 114). Em relação a um 

modelo de respostas mais rígidos como, por exemplo, o questionário, a entrevista 

semiestruturada também nos significa um avanço no que se refere à apreensão de outros 

aspectos mais subjetivos que uma planilha de perguntas e respostas não alcança como: 

gestos, expressão corporal, tonalidade da voz, pausas e ênfases nas respostas, todo eles 

indicativos importante na análise dos dados. 

Optamos por elencar o Materialismo Histórico e Dialético como referencial 

teórico-metodológico e político-ideológico desta investigação por entendermos que a 

produção da escola e de suas funções é resultado de um processo histórico de 

contradições e disputas de relações sociais de classes, portanto, uma síntese de múltiplas 

determinações (NETTO, 2011). Dessa maneira, o método investigativo em questão nos 

oferece tanto em sua filosofia onto-histórica como na lógica de análise dialética as 

possibilidades de apreensão e análise dessas funções. A síntese desse processo requer 

que reconheçamos as múltiplas determinações que produzem o fenômeno e a busca de 

mediações que nos aproxime do real concreto. Portanto, são importantes para nosso 

estudo as seguintes categorias do Materialismo Histórico e Dialético: mediação, 

contradição, nexo, totalidade (KOSIK, 1976; CHEPTULIN, 1982). 

 Como o objetivo do nosso estudo já anuncia, partimos da premissa de que as 

funções escolares só podem ser entendidas como uma “rica totalidade de determinações 

e relações diversas” (NETTO, 2011, p. 43). Trata-se de reconhecer que sua constituição 

é resultado de um processo histório produzido pela humanidade em disputa.  

 Para reproduzir idealmente essa totalidade em seu movimento real concreto 

(idem) partimos de dois pressupostos fundamentados na ontologia do materialismo 

histórico. São eles: a) a realidade social enquanto uma totalidade histórico-concreta 

constituída e constituinte, dialeticamente, pelo/do ser social que tem no trabalho seu 

elemento matricial; b) a possibilidade de captar os elementos objetivos dessa totalidade 

em seu movimento real pelo pensamento. Partir destes pressupostos afirma o 

compromisso do pesquisador de que só se pode falar de conhecimento quando se fala do 

ser social que o produz (TONET, 2013).  
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A explicação ontológica da realidade, tendo como elemento matriz o trabalho 

como categoria fundante do ser social e, portanto, substrato ontológico da história, 

baseia-se inteiramente “na ação concreta do homem que, pelas suas necessidades 

históricas, atua e transforma a realidade” (GRAMSCI, 1968, p. 98). Assim, segundo 

Duarte (2001) homem e realidade (natural e social) se transformam mutuamente. Ele 

explica da seguinte forma:  

 

Ao se apropriar da natureza, [o homem] transformando-a para satisfazer suas 

necessidades, objetiva-se nessa transformação. Por sua vez, essa atividade 

humana objetivada passa a ser ela também objeto de apropriação pelo 

homem, pois os indivíduos devem se apropriar daquilo que é criado pelos 

próprios seres humanos. Ao produzir uma realidade humanizada pela sua 

atividade, humaniza a si próprio, na medida em que a transformação objetiva 

requer dele uma transformação subjetiva (p. 152) (...) O homem não cria uma 

realidade sua, humana, sem apropriar-se da realidade natural” (p. 154). 

Nesse caso a existência de uma realidade objetiva como resultado histórico das 

ações humanas interage, dialeticamente, com as formas de consciência que são 

resultado da própria práxis humana investida. Como afirma Cheptulin (1982, p. 98) 

  
A consciência, sendo assim o reflexo subjetivo da realidade objetiva, 

representa a unidade do subjetivo e do objetivo, a unidade do que depende do 

sujeito, do estado de seu sistema nervoso, de sua experiência individual, de 

sua situação social, de suas condições de vida etc. e do que não depende dele, 

mas é condicionado pela realidade ambiente e a reflete.   

 

 Entendendo que a problemática do conhecimento tem como pólo regente a 

problemática do ser social e de sua essência, a opção pela ontologia marxiana, sem 

desprezar ou estigmatizar outros métodos e formas de compreensão da realidade, nega 

qualquer pressuposto que reduza a realidade ao ponto de vista gnosiológico, ou seja, 

torna a realidade refém da interpretação. A nosso ver estas formas de consciência não 

rompem com as formas burguesas de compreensão de mundo que tem suas raízes na 

instauração do padrão de cienticificidade moderna (Galileu, Bacon, Descartes, Kant) 

(TONET, 2013). Suas principais características são: a centralidade da subjetividade e do 

sujeito que conhece como pólo regente da interpretação; seu caráter unilateral, parcial e 
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fragmentado de análise; o fenômeno como componente mínimo último da realidade 

(Ibidem, p. 46); negação de que a realidade possa ser apreendida em sua totalidade pelo 

pensamento, etc.. Essas são marcas da natureza dúplice da sociablidade burguesia, na 

qual ao mesmo tempo em permite também interdita as possibilidade de compreensão e 

superação desse padrão fetichizado de conhecimento.    

Além da problemática da ontologia do ser social e de sua relação com a 

problemática do conhecimento (gnosiologia) nossa opção pelo método do Materialismo 

Histórico também se deu pela possibilidade de uso da razão dialética em sua dupla 

faceta, a saber: “de uma racionalidade objetiva imanente ao desenvolvimento da 

realidade [na qual o objeto está inserido] [...] e aquele das categorias capazes de 

apreender subjetivamente essa racionalidade objetiva” (TONET, 2013, p. 66).  

Em nosso estudo, no intuito de reproduzirmos idealmente o movimento dialético 

histórico-concreto do objeto investigado, nos apropriamos das categorias23 do método 

dialético: nexos/contradição e totalidade/mediação. Nesse caso, tais categorias cumprem 

suas funções gnosiológicas, metodológicas e ideológicas da seguinte forma:  

a) os nexos - partindo da ideia de que o estudo de qualquer fenômeno da 

realidade não pode ser interpretado isolodamente sem sua relação com “[...] 

um todo organicamente ligado” (CHEPTULIN, 1982, p. 271), buscamos 

compreender nas funções que são atribuídas às escolas públicas de Caruaru 

através da dinâmica de reconfiguração de seus tempo-espaços, quais seus 

nexos com  

1.1. às imposições hegemônicas formuladas no âmbito internacional de 

reestruturação da educação escolar em função do contexto de crise  e 

recomposição do capital; 

                                                           
23  “[...] sistema de conceitos interdependentes, um determinando o outro e um decorrendo do outro”, para 

o desenvolvimento de um conhecimento dialético, orientado pela realidade, que busca conhecer para 

transformar (CHEPTULIN, 1982, [p. 3]). Cumprem funções gnosiológicas, metodológicas e ideológicas, 

uma vez que elas atuam como formas essenciais de interpretação da realidade e refletem determinações 

da existência, formas de ser (MARX, 2008) – manuscritos econômicos filosóficos. 
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1.2. à reconfiguração do papel e das responsabilidades dos Estado, 

principalmente com a política social, na escala nacional e seus nexos com as 

escalas estaduais e municipais;  

1.3. nexos com propósitos políticos locais de ajuste da educação às 

necessidades de gestão da população; 

b) as contradições - a categoria contradição possui estatuto ontológico já que é 

imanente ao contexto luta de classes, força propulsora das transformações 

sociais e da emergência das formações socioestruturais. Ganha centralidade 

em nossa investigação já que as funções que são atribuídas às escolas 

públicas em Caruaru não são homogêneas, mecânincas e unilaterais. O real 

concreto em que está localizado nosso objeto é exaurido por relações sociais 

em disputa. Sem o estudo das contradições do real, limita-se o acesso do 

conhecimento à unidade do diverso. (KOSIK, 1976). 

c) a totalidade – objetivo mais amplo do nosso estudo. É a essência das 

múltiplas determinações e contradições que produzem as funções da escola 

pública inscritos na totalidade social e que não pode ser captado pela práxis 

imediatista. Proporcionou-nos articular as funções da escola pública 

brasileira ao seu contexto sócio-espacial marcado particular e globalmente 

pelos antagonismos de classe. 

d) as mediações -  todavia para buscarmos essa unidade dispersa e 

fenomenizada é necessário segundo Kosik (1976) destruirmos a realidade 

pseudoconcreta que é a “[...] projeção, na consciência do sujeito, de 

determinadas condições históricas petrificadas”. (idem, p.19, destaque do 

autor), frutos de um contato imediatista, intuitivo e irracionais com a 

realidade. Ainda segundo o autor nesta manifestação da realidade “o aspecto 

fenomênico da coisa, em que a coisa se manifesta e se esconde, é 

considerado como a essência mesma, e a diferença entre o fenômeno e a 

essência desaparece (grifos do autor, p.12)”. Dessa maneira, só foi possível 

apreender as funções que são atribuídas da escola pública em Caruaru 

fazendo um détour (KOSIK, 1976), ou seja, a partir de mediações em vários 
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níveis de abstração e que dizem respeito aos sentidos produzidos na forma 

como se configura a oferta formativa nas escolas investigadas de Caruaru. 

Vale lembrar que a oferta não está desprendida de sua dialética com o 

contexto sócio espacial do qual as escolas fazem parte enquanto elementos 

constituintes e constutídas. 

Acreditamos que esse esforço ancorado na dialética do concreto (KOSIK, 1976) 

nos permite desvelar as contradições que atravessam a estratégia dos territórios 

educativos em Caruaru, penetrando nos mais variados “[...] processos que se 

desenvolvem no núcleo formativo e pouco visível dessas relações” (FERNANDES, 

2012, p. 157).  
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2 TEMPO-ESPAÇO ESCOLAR/SOCIAL NA PERIFERIA: A REPRODUÇÃO 

DAS DESIGUALDADES NOS TEMPOS E ESPAÇOS DA ESCOLA 

PÚBLICA BRASILEIRA 

 

“O Brasil é um animal estranho, cuja 

evolução não apagou seus traços 

primitivos”.   

(Francisco de Oliveira) 

 

2.1 A produção (desigual) do tempo-espaço social no capital: campo-cidade e 

centro-periferia  
 

Tempo e espaço são categorias determinantes do/no processo de produção e 

reprodução da existência humana e que se transformaram no curso da humanidade 

definindo diversos aspectos sociais. Na senda de Marx, Harvey (2000) afirma que estas 

categoriais servem à reprodução da vida social e são constituídos através de práticas e 

processos materiais e sociais. Nesse sentido, para entender como se constitui 

historicamente as dimensões do tempo e do espaço, se faz necessário a compreensão da 

natureza histórica do ser social que as produz.  

Contraíndo determinadas forças produtivas e relações sociais de produção, o ser 

humano define modos de tempo e espaço de acordo com as necessidades materiais e 

sociais de cada contexto histórico.  

No modo de produção primitivo em que havia uma relação imediata e de maior 

dependência ontológica entre o ser humano e a natureza, as definições de tempo e 

espaço social estavam associadas à esfera da necessidade e da sobrevivência. Exemplo 

disso é o fenômeno histórico do nomandismo. Este se refere necessidade do ser humano 

primitivo de não poder se estabelecer em um determinado espaço fixo. Isso ocorria 

quando acabavam os suprimentos do local e obrigava as pessoas a procurarem um novo 

lugar, já que o desenvolvimento das forças produtivas ainda não viabilizava o domínio 

da terra.  
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Tendo em vista o alto grau de dependência do ser humano sobre o meio natural, 

as formas de trabalho ainda eram muito rústicas e dependentes dos recursos oferecidos 

pela natureza. Isso implica em uma construção do tempo social bastante comprometido 

com a esfera da necessidade e da produção da subsistência, já que o tempo do “trabalho 

necessário” era mais longo por exigir maiores dispêndios em vários tipos de atividades 

produtivas.  

Na medida em que o ser humano começa a dar “saltos ontológicos” (LUKÁCS, 

2012) a partir da práxis objetiva e subjetiva, o tempo-espaço foi se tornando cada vez 

menos natural e mais social. Esse processo tem como pólo regente a produção material 

da existência através do trabalho.  

Com o domínio da terra, o ser humano passou a moldar o tempo-espaço natural 

de acordo com suas necessidades sociais e históricas. O espaço meramente natural se 

tornou território, ou seja, resultado da atividade humana que também se transforma num 

processo dialético de objetivação-subjeticação. Assim, o território é uma unidade 

indissolúvel entre a realidade social e natural do ser. Milton Santos (2007), partindo 

desta linha teórica, entende da seguinte forma  

 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de 

sistemas de coisas superpostas; o território tem que ser 

entendido como território usado, não o território em si. O 

território usado é o chão mais identidade. A identidade é o 

sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o 

fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas 

materiais e espirituais e do exercício da vida” (p.14). 

 

A compreensão de território fala dessa “intimidade” ontológica entre as pessoas 

e o espaço que significam seu “pedaço” na sua relação com a natureza, com os outros e 

consigo mesmo.  A formação do território diz respeito à própria formação do ser social 

em suas dimensões objetivas (material) e subjetivas (identidade). Falamos da ideia de 

“espaço usado” pelo ser humano que pertence à um lugar e o modifica através de sua 

práxis.  
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 A (relativa) estabilidade do espaço gerou as possibilidades para o uso do tempo 

para novas necessidades geradas através da práxis social que extrapolavam a dimensão 

da produção material (esfera da necessidade). O aperfeiçoamento de técnicas e forças 

produtivas anunciava a possibilidade de estreitamento do tempo de trabalho 

“necessário” para a subsistência e a liberação de tempo de “não-trabalho” como 

expressão da capacidade humana de se libertar das amarrar da natureza e exercer outros 

tipos de atividades de natureza “social”.  

 No entanto, a complexificação e elevação das técnicas de trabalho fez ampliar a 

produção do que era necessário à subsistência gerando um excedente a ser trocado por 

outros materiais diversos. Contraditoriamente, esse processo passou a orientar as 

finalidades da produção e delineou determinadas relações sociais de produção.  

Segundo Tonet e Lessa (2008) inicia-se nesse momento a necessidade histórica 

da exploração do homem pelo homem, a divisão da sociedade em classes sociais, o 

surgimento da propriedade privada e as primeiras linhas da divisão técnica do trabalho 

com a mudança do modo de produção primitivo para os dois modos de produção que o 

sucederiam: o asiático e o escravista. A formação de relações sociais sob estes modos de 

produção trouxe diferenciações no tempo-espaço social conforme a divisão da 

sociedade em classes, as hierarquias produzidas, os centros de poder jurídico-

administrativo, dentre outras, para garantir a acumulação e a propriedade privada.  

 Na senda das transformações acima listadas a relação campo-cidade tal qual a 

conhecemos hoje, é o resultado histórico da divisão do trabalho e de relações sociais 

para a produção de excedentes. Também representa o acirramento da submissão real do 

trabalho ao capital.  

Importante anunciar que a relação dialética campo-cidade não data do modo de 

produção capitalista, antes, remonta ao período da Antiguidade e do modo de produção 

escravista em que a divisão do trabalho e das classes sociais (escravos e não-escravos) 

levou a primeira separação “cidade-campo” como um das grandes linhas da divisão do 

trabalho e a oposição de seus interesses. Segundo Lefebrve (2001) como resultado da 

diferenciação entre o trabalho realizado pelos escravos e as trocas no interior da 

sociedade antiga, surgem diferentes formas de propriedade:  
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“[...] primero propriedade comunitária (tribal) com predominância 

progressiva da família e da divisão do trabalho quase natural 

(biológica) na família – em seguida propriedade comunal que prové da 

reunião de várias tribos numa cidade, por contrato ou conquista. Ao 

lado dessa propriedade comunal, a propriedade privada se constitui e 

se desenvolve, mas primeiro como uma forma anormal da propriedade 

comunal e sobretudo como propriedade de escravos” (p. 40) 

 

Na Antiguidade a cidade dominava político-administrativamente o campo, 

mesmo sendo dominando economicamente por este último. Era a esfera da política, 

pulsante apenas na cidade e por cidadãos citadinos, que definia as referências espaço-

temporais das relações sociais. As pólis-gregas Atenas e Roma são exemplos deste 

modelo de construção de espaço-tempo social através da centralidade política e nas 

cidades. O pouco dinamismo das relações sociais no tempo-espaço sob parâmetros 

políticos e não econômicos fez com que a sociedade antiga se deteriorasse sem produzir 

uma nova sociabilidade e modo de produção precedente. Como diz Lefebvre (2001) 

“sua história foi a de seu declínio, após, é verdade, um breve e fulgurante período de 

ascenção” (p. 42).  

As cidades antigas que se baseavam na dominação política do campo, este 

detendo o potencial econômico, mas que também dependiam do trabalho agrícola, 

atingiram seus limites nesse processo e se auto-dissolveram sem que esse superação se 

desse através da luta de classes e, portanto, à margem do antagonismo fundamental que 

a constituía.   

O surgimento da Idade Média é também o da dissolução das cidades no campo, a 

centralidade deste sobre o primeiro e uma nova relação campo-cidade (agora conflitual) 

instalada. Nesse período e sob o modo de produção feudal “a soberania fundiária e 

militar sobre o solo ocupado por comunidades subjulgadas” (ibidem, p. 41) (os 

camponeses) foi realizada com chegada dos bárbaros. Estes reconfiguram a antiga 

propriedade comunal subordinando-a à estrutura feudal que produz uma dupla luta de 

classes quando se dirige: “contra a classe produtora dominada (a dos camponeses) e 

contra as cidades (contra seus habitantes, os “burgueses” que praticam o comércio, que 

mantém as trocas)” (ibidem).  
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Com a restituição da lógica comunal antiga sob as bases do modo de produção 

feudal, as relações sociais e a produção de tempo-espaço voltam a ter um caráter mais 

natural e imediatista já que passam a ser referenciadas na vida campesina. A ruralização 

das cidades (LEFEBVRE, 2001) tinha como consequência tempo e espaço sociais 

atravessados pelas contradições do sistema feudal de produção e por relações marcadas 

por apadrinhamento, devoção, paternalismo (morgadio), pertencimento comunitário, 

enfim, elementos que tendiam a homogeneizar e petrificar a estrutura produtiva e o 

metabolismo social. Nesse modelo, a ideia de território enquanto espaço usado e 

siginificado de pertencimento e de relação mais profunda com a natureza era muito mais 

presente nas zonas campesinas, como território comunal, do que nas cidades que se 

metamoforseavam com a intensificação das trocas.  

 Essa dimensão do tempo-espaço rural entrava em conflito com a dimensão do 

tempo-espaço urbano encampado pelos citadinos do comércio, do artesanato e dos 

bancos. A ampliação das cidades através do crescimento do comércio e da indústria 

acirrou ainda mais o conflito de interesses entre cidade (burguesia comercial e 

industrial), de um lado, e a nobreza agrária e as oligarquias urbanas do outro. Inicia-se a 

partir daí a transformação da relação campo-cidade estruturada sob bases feudais: 

 
[...] depois da intervenção massiva dos bárbaros que executaram o 

decreto histórico contra a cidade antiga e a substituíram por uma 

sociedade novamente tribal e comunitária, a cidade e a burguesia 

medieval tiveram que vencer, através de árdua luta, a supremacia 

política e a capacidade de explorar economicamente o campo, 

substituindo o senhor proprietário de terras na extração do 

sobretrabalho (rendas fundiárias), na própria propriedade (destruindo a 

propriedade feudal da terra no curso de um imenso processo já 

delineado). No decorrer desse processo, a cidade engendra alguma 

coisa diferente e superior a si mesma: no plano econômico – a 

indústria; no plano social – a propriedade mobiliária (não sem 

concessões às formas feudais de propriedade e de organização); enfim, 

no plano político – o Estado. Tal foi, na Europa, o resultado histórico 

da primeira grande luta das classes e das formas sociais: cidade contra 

campo, burguesi contra feudalidade, propriedade mobiliária e privada 

contra propriedade fundiária e comunitária (LEFEBVRE, 2001, p. 43).  

      

A dialética campo-cidade ganha novos contornos no modo de produção 

capitalista. O vinculo mais próximo com a natureza cede lugar a outra natureza de 
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caráter mais social. A produção social do tempo e espaço antes subordinadas às 

determinações naturais passam a ser construídas por forças sociais no tecido urbano: 

pelo contrato jurídico, pelo assalariamento, pela liberdade individual, pela 

produtividade, pelo lazer, pela burocracia, enfim, mediações que apagam o vínculo 

direto com ser humano com a natureza e permitem a submissão do trabalho ao capital.      

Nesse sentido a noção de cidade do capital pode ser entendida enquanto síntese 

histórica de relações sociais de produção do tempo e do espaço para a acumulação de 

caital. Para tanto, são necessárias mediações de segunda ordem como explica Mészaros 

(2011) 

As mediações de segunda ordem do capital constituem um círculo 

vicioso do qual aparentemente não há fuga. Pois elas se interpõem, 

como “mediações”, em última análise destrutiva da “mediação 

primária”, entre os seres humanos e as condições vitais para a sua 

reprodução, a natureza (p. 179). 

 

Nas palavras de Marx (2006), a forma como as mediações de tempo e espaço nas 

cidades são produzidas, tem estreita relação com os processos de produção e circulação 

de mercadorias e sua máxima absoluta de eliminar o espaço pelo tempo. Ele afirma: “o 

capital se impulsiona além de todas as barreiras espaciais. Assim, a criação das 

condições físicas da troca [...] torna-se uma necessidade extraordinária para isso” (p. 

524) 

A relação cidade-campo no capitalismo é a tensão entre as mediações de 

primeira ordem (ser humano-natureza-ser humano) que embasam a noção de território e 

as mediações de segunda ordem do capital (ser humano-ser humano) como uma 

“unidade de contrários”. A reconfiguração das cidades para responder as necessidades 

expansivas da acumulação, reproduz suas contradições fundamentais e massacra os 

territórios entendidos como lugares onde as pessoas vivem e siginificam.  

Essa é uma tendência própria da dinâmica incontrolável do capital que reproduz 

em seu bojo uma geografia “desigual” de “carências em algum lugar e excedentes em 

outro, e, ocasionalmente, essas carências se aglutinam em grandes barreiras à expansão 

que perturbam a continuidade do fluxo do capital” (HARVEY, 2011, p. 62). Assim, o 

conjunto das contradições encontradas nas cidades é assim expressão da relação capital-



 

 

 

46 

 

 

trabalho que atualiza as contradições cidade-campo historicamente construídas e 

metamorfoseadas.  

Milton Santos (2002) fala sobre a produção de espaços precários (periferias) 

internamente nas cidades. Ou seja, segundo o autor na mesma medida que a cidade 

produz o espaço do cidadão produz o espaço do não-cidadão24.  Lefebvre (2001) faz 

uma descrição desse tipo de espaço tomando como exemplo elucidativo a sociedade 

inglesa em meados do séc. XVIII no auge da industrialização: “[...] fileiras isoladas de 

casas, as ilhotas se juntam e se engajam então numa interminável fileira de vielas, becos, 

travessas, pátios” (LEFEBVRE, 2001, p. 20-21).  

O espaço do não cidadão é o espaço do atraso. São territórios que geralmente 

possuem um imenso valor identitário para determinados grupos sociais materialmente 

desfavorecidos, com baixa escolarização e que não gozam de equipalementos urbanos e 

bens materiais e sociais em abundância.  

No entanto, é importante ressaltar que a produção de espaços de pobreza, com 

traços primitivos, não são mera distração e erro da sociabilidade capitalista. Marx 

(1985) ao descrever o processo de acumulação chamado de “primitiva” que forneceu as 

bases para a produção industrial e se consagrou nela, diz o seguinte  

 

O que faz época na história da acumulação primitiva são todos os 

revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em 

formação; sobretudo, porém, todos os momentos em que grandes 

massas humanas são arrancadas súbita e violentamente de seus meios 

de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários 

livres como os pássaros. A expropriação da base fundiária do produtor 

rural, do camponês, forma a base de todo o processo (MARX, 1985, p. 

342). 

 

Diferentemente do que defendem os economistas clássicos25, a transição do 

“arcaico” entendido no trabalho fundiário-artesanal para o “moderno”, ocorreu a partir 

                                                           
24 Essa produção do “não-cidadão” se expressa no surgimento de um excedente populacional de 

desempregados, conceituado por Marx (2006) de superpopulação relativa, que quer dizer “[...] exército 

industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta como se fosse criado e 

mantido por ele” (MARX, 2006, p. 733-734).  
25Segundo a teoria econômica clássica a produção de riqueza tem como força propulsora fatores supra-

históricos, correspondente às “leis naturais inalteráveis”, ou nas palavras de Adam Smith (1776), a “mão 

invisível do mercado”.  Esta formulação, elaborada por economistas ingleses, foi amplamente rebatida 
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de um processo de saqueamentos, violência, desapropriações e mudanças autoritárias 

nos valores e estatutos legais da época. Muito mais que uma simples revolução dos 

meios e condições na produção atreladas ao progresso tecnológico, o pioneirismo 

industrial (e não só) foi assegurada através de legislações sanguinárias como disse 

Marx (1985), contra aqueles que desalojados de seu patrimônio enquanto força de 

trabalho, formam a mercadoria mais valiosa do capital. Isso implica afirmar que o 

moderno (centro) não expurgou o atraso de seu processo constituinte (campo), mas, se 

faz valer dele para se estabelecer, inclusive produzindo novas formas de atraso no tecido 

urbano (periferia).  

   Uma questão central nesse processo é a naturalização dos problemas produzidos 

pela sociabilidade do capital nas cidades, sendo, historicamente, transmutados em 

problemas “sociais”. Esse fenômemo foi culminando gradualmente na 

institucionalização periférica de espaços e tempos do “não-cidadão” (bolsões da 

pobreza) como uma condição a ser enfrentada nas cidades e definindo uma 

derterminada orientação do Estado que especializou setores específicos para seu trato.  

Engels citado por Lefebvre (idem, p.16), evidenciou no caso da Inglaterra do 

sec. XVIII, as formas de institucionalização do fenômeno da pobreza e do desemprego 

nas cidades como um “caso de polícia”:  

 
A polícia vigiará para que ele morra de fome de uma maneira 

tranquila, sem ferir de nenhuma maneira a burguesia”. Assim, o 

espaço urbano com seus contrastes, suas liberdades e suas fatalidades, 

é o espaço repressivo: aquele do “crime social”, que os operários 

ingleses pensam que sua sociedade comete continuamente (p. 62). 

 

 Segundo Weber26 se institucionaliza nesse momento o “monopólio da violência” 

como eixo nuclear da ação do Estado para com a pobreza, já bastante visível, 

incontrolável e incômoda nas margens e diversas partes das cidades modernas dos 

principais países industrializados. É o Estado que se define por garantir a reprodução 

ampliada do capital.  
                                                                                                                                                                          
por Marx que expôs as relações desiguais de classe, a partir da propriedade privada, como fundamento 

ontológico da “lei geral da acumulação”.  Além de Smith, também fazem parte desta escola Thomas 

Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, como os mais conhecidos.  
26Weber, Max – Economia e Sociedade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
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Além da repressão, no entanto, o Estado passou a reconhecer formas mais 

aperfeiçoadas (modernas) de gerir o atraso sem necessariamente utilizar da repressão 

como mecanismo dominante. Um exemplo disso foi a criação das chamadas “Leis dos 

Pobres” pelo que vigoraram em grande parte dos países europeus entre os séculos XVII 

e XIX. Formas de intervenção do Estado, financiado por impostos dos municípios, 

voltados para ações assistenciais e de caridade que tornasse a pobreza das cidades 

menos insuportável.  

Dessa maneira, através de seus aparelhos privados de hegemônia (GRAMSCI, 

1968) (falaremos mais a frente da importância da escola enquanto política social e 

equipamento de gestão das “questões sociais”), as ideologias da urbanidade 

(LEFEBVRE, 2001) e da cidadania (SANTOS, 2002) legitimando definções de tempo e 

de espaço social, foram sendo naturalizadas no macrocosmo social (MÉSZÁROS, 

2001) e foram elementos de modernização importantes para a expansão das grandes 

cidades e escamoteamento de suas contradições.  

A cidade do capital surge para garantir a reprodução ampliada do metabolismo 

social acampada pela classe com dominação ascedente (burguesia) e costurando, de 

maneira moderna, no macrocosmo do capital a ilusão de sua capacidade civilizatória.  

É nessa senda que podemos discutir a formação do campo das políticas sociais 

na história da formação das funções modernas do estado burguês nas cidades. Por 

políticas sociais estamos entendendo como 

 
[...] ações que determinam o padrão de proteção social implementado 

pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos 

benefícios sociais visando à diminuição das desigualdades estruturais 

produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. As políticas 

sociais têm suas raízes nos movimentos populares do século XIX, 

voltadas aos conflitos surgidos entre capital e trabalho, no 

desenvolvimento das primeiras revoluções industriais (HÖFLING, 

2001, p. 31). 
  

 A história das modernizações das cidades e da definição das funções 

particulares do Estado na reprodução sociometabólica do capital não podem ser 

entendidas apenas nos limites do espaço-tempo europeu. As tensões espaço-temporais 
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entre território/cidade, cidade/campo, centro/periferia aqui já aludidos foram tomando 

proporcionais cada vez mais globais. A tendência ontólógica expansiva do capital, na 

busca de novos valores de troca e oportunidades mais amplas de produção e reprodução 

de excedentes, fez com que o capital movesse geograficamente suas ambições e 

contradições.  

Na dialética do tempo-espaço do capital é necessária a expansão do espaço para 

a supressão do tempo na produção e circulação de mercadorias. Esse processo culminou 

na dominação de territórios pré-capitalistas para além do Europeu, com a (re)invenção 

de novos processos de acumulação primitiva. Consequentemente moveu-se num alcance 

global a dialética moderno-arcaico, centro-periferia, desenvolvido-subdesenvolvido. 

Logo, expandiram-se de maneira desigual e combinada às formas e meios de produção e 

(re) produção do capital.  A síntese disso foi uma conformação geopolítica global da 

desigualdade.  

Os países denominados de centro de um lado, que obtém grande parte da riqueza 

gerada nesse processo tendo em vista seu potencial tecnológico, e países periféricos, 

dependentes técnicos e financeiros dos países de centro. Os países periféricos, já 

integrados de maneira subordinada e dependente no sistema capitalista, possuem o 

atraso como marca constituinte de sua formação e condição para inserção na divisão 

internacional do trabalho. Este é o caso do Brasil do qual trateremos a seguir.  

Esse processo tem implicações muito particulares na relação como o atraso (campo) e o 

moderno (cidade) se relacionam formando os quadros de sociabilidade nas cidades 

brasileiras, os processo de urbanização e a costuragem das funções e intervenções do 

Estado.  

Estes elementos são importantes mediações para a análise das determinações que 

explicam nossa condição de país “liberal periférico” (FILGUEIRAS E GONÇALVES, 

2007). Um processo de integração particular ao capital no qual mantida certo tipo de 

dominação estigmatizada pela herança escravocrata produziu “um clima cultural e 

determinadas relações sociais que rejeitaram o moderno espírito industrialista, mesmo 

utilizando suas máquinas e seus produtos” (NOSELLA, 1996, p. 22).    
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Assim, queremos dizer que não foram apenas forças exógenas, ou seja, a 

expansão desigual dos processos produtivos entre os países culminando na colonização 

e no imperialismo27, que explicam nossas marcas de dependência e desigualdade abissal. 

Há do ponto de vista interno, uma contrapartida de relações “endógenas” durante toda a 

história brasileira que conforma essas marcas em nosso desenvolvimento civilizatório. 

Um “sentido colonial” (PRADO JR, 1961) na relação campo-cidade e centro-periferia, 

bem como na produção de tempo e espaços sociais que se reproduz de maneira cada vez 

mais aperfeiçoada e sutil.  

 

2.2 A urbanização no Brasil sob a senda do atraso: modernização adiada na 

periferia 

 

Já na década de 30, falava-se em uma estratégia de modernização que pudesse 

expurgar a situação de subdesenvolvimento que assolava algumas regiões e setores 

produtivos brasileiros, marcados pela herança das “relações de exploração e dominação 

entre as nações do Norte e do Sul, o desenvolvimento do centro e o subdesenvolvimento 

da periferia” (CASTELO, 2012, p. 622). Este fenômeno se expressava na “dualidade 

entre setores produtivos (indústria e agricultura), regiões (Sudeste e Nordeste)” (idem) e 

tempo-espaços no território (campo-cidade).  

Quer dizer, segundo os reformistas da época28, a conformação de estruturas 

arcaicas (coloniais-escravistas) consideradas “não capitalista”, atrofiavam a 

possibilidade de desenvolvimento completo das estruturas modernas “capitalistas” 

(industrialização), puxando-os para baixo e mantendo uma contínua relação de 

                                                           
27 Sabendo da heterogeneidade de teorias que abarcam a discussão sobre imperialismo, nos filiamos, 

principalmente, as distinções de Lênin (1870-1924) e Rosa Luxemburgo (1871-1919). De maneira geral, 

podemos expressar seus fundamentos a partir dos seguintes trechos de Luxemburgo (1976): 

“o imperialismo é a expressão política do processo de acumulação do capital, em sua luta para conquistar 

a regiões não-capitalistas que não se  encontrem ainda dominadas” (p. 392) (...) “encontrar mercados para 

seu excesso de produção, e possibilidades de capitalização para sua mais-valia” (p. 392) (...)“Esse 

processo desenvolve-se no cenário mundial. Aqui, os métodos são a política colonial, o sistema de 

empréstimos internacionais, a política de interesses privados, a guerra ” (p. 398). 
28 Referimos-nos ao esforço da CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe) que deu 

uma grande contribuição nas explicações do atraso econômico das sociedades e das causas do 

desenvolvimento/subdesenvolvimento. 
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dependência financeira e tecnológica destes (periféricos) em relação aos países mais 

desenvolvidos (centro). Tão somente aí residia a problemática do subdesenvolvimento 

pelo pensamento econômico crítico da época. 

Essa tendência funcionalista de análise postula, nesse sentido, um “passo-a-

passo” do desenvolvimento econômico, por etapas progressivas, passando de um 

estágio atrasado para um mais moderno como podemos observar no esquema retomado 

por Bresser Pereira (2008, p. 28):  

 
Primeiramente, os países devem realizar acumulação primitiva e criar 

uma classe capitalista mínima, em segundo lugar, eles devem 

completar sua modernização ou revolução capitalista, o que envolve a 

formação de um Estado verdadeiramente nacional e a industrialização; 

e em terceiro lugar, agora dotados de uma moderna classe empresarial, 

uma ampla classe média profissional e uma ampla classe assalariada, e 

com instituições básicas necessárias para o crescimento econômico, os 

países devem provar que são capazes de continuar a crescer 

rapidamente e de, gradualmente, chegar aos níveis de crescimento dos 

países ricos.  

 

Dessa forma, do ponto de vista econômico, para exorcizar os resquícios 

econômicos ‘arcaicos’, bem como transformar a condição de nação dependente e 

vulnerável externamente, defendeu-se por aqui uma política que se pautava pela 

“substituição do modelo de importações”, tornando o controle dos fins e dos meios do 

desenvolvimento uma estratégia nacional. Dito de outro modo, a base nuclear dessa 

proposta é a defesa da formação de bases materiais, sociais e culturais de uma sociedade 

nacional capaz de controlar o sentido, o ritmo e a intensidade do desenvolvimento 

capitalista (SAMPAIO, JR. 2012).  

Apesar de ter sido tomada como referência por um longo período para a análise 

da política econômica brasileira29, ocupando, inclusive, a agenda econômica de alguns 

                                                           
29 “Através de notáveis economistas, sociólogos, cientistas políticos e filósofos latino-americanos que 

formularam esta estratégia nos anos de 1950” (BRESSER-PEREIRA, 2008, p. 32) e se reuniram em torno 

da CEPAL, em Santigo no Chile e no Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), no Rio de Janeiro. 

São alguns deles: Raúl Prebisch, Celso Furtado, Osvaldo Sunkel, dentre outros.  
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governos30 do século XX marcados pela presença de avanços econômicos, a formulação 

estruturalista do desenvolvimento mostrou-se “incapaz de equacionar de forma 

satisfatória o problema da desigualdade na distribuição da renda, riqueza e poder” 

(FONSECA, CUNHA E BICHARA, 2013, p. 414).  

Acontece que o viés radicalmente “economicista” dessa abordagem funcionalista 

do desenvolvimento, reduzindo o enfrentamento dos problemas estruturais da formação 

social brasileira a medidas “apenas” econômicas, esquece categorias importantes do 

método dialético da Economia Política. Nas palavras Filgueiras e Gonçalves (2007, p. 

19) esse investimento desconsidera “um método de análise em que os fenômenos 

econômicos estão vinculados diretamente à dinâmica dos interesses de grupos e classes 

sociais” Nesse método, a acumulação de riqueza depende da configuração do Estado. 

 Há nesse caminho dois problemas de ordem teórica: um mais amplo31, 

acreditando que o subdesenvolvimento seja um estágio transitório e, essencialmente, 

primitivo do capital que torna o processo de modernização linear, etapístico e evolutivo.  

Isso deixa de lado que “[...] o “subdesenvolvimento” é precisamente uma 

“produção” da expansão do capitalismo [...] as economias pré-industriais da América 

Latina foram criadas pela expansão do capitalismo mundial, como uma reserva de 

acumulação primitiva do sistema” (OLIVEIRA, 1988, p. 8-9). 

Portanto, desse ponto de vista, a condição de “subdesenvolvimento” é sine qua 

non para o processo de acumulação e valorização do valor (MARX, 2006) em âmbito 

global. Além de não considerar as contradições do capitalismo em âmbito global, essa 

perspectiva reduziu as causas do subdesenvolvimento e da dependência, 

unilateralmente,  

 
A conhecida relação centro-periferia [...] toda a questão do 

desenvolvimento foi vista sob o ângulo das relações externas, e o 

problema transformou-se assim em uma oposição entre nações, 

passando despercebido o fato de que, antes de oposição entre nações, 

                                                           
30 Getúlio Vargas (1930-1944 /1950-1954) foi o primeiro estadista a aderir às ideias desenvolvimentistas. 

Além dele Juscelino Kubistschek (1956-1961), Jânio Quadros (1961) e João Goulart (1961-1964) também 

apoiaram estratégias desenvolvimentistas em seus governos com um forte viés nacionalista. 
31 Não nos deteremos mais a fundo na dimensão macro (causas exógenas), pois esta não é o eixo da 

reflexão.  
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o desenvolvimento ou o crescimento é um problema que diz respeito à 

oposição entre classes sociais internas (OLIVEIRA, 1988, p. 8-9). 
   

A reflexão empreendida por Oliveira nos permite questionar a existência de um 

conflito entre atraso (subdesenvolvimento) e moderno (desenvolvimento) que seja a 

causa sui generis do atrofiamento da solidificação do segundo. Na verdade, Oliveira 

(1988) afirmou a seguinte tese: “o processo real mostra uma simbiose e uma 

organicidade, uma unidade de contrários, em que o chamado "moderno" cresce e se 

alimenta da existência do atrasado”, (p. 8). Essa afirmação desloca o 

subdesenvolvimento para a posição não mais de “empecilho”, mas de “funcional” ao 

tipo de “capitalismo” que se instaurou no Brasil.  

Esse fenômeno tem suas explicações no nível de aprofundamento da revolução 

burguesa brasileira. Diferentemente da dinâmica de transformações empreendidas pela 

burguesia que ocorreu nessas terras, as reformas da “revolução democrático‑burguês”, 

dos países desenvolvidos, tocaram em questões não apenas econômicas, mas, estruturais 

do subdesenvolvimento “tendo como base social organizações da classe trabalhadora 

coligadas com setores progressistas da intelectualidade e com uma burguesia nacional” 

(CASTELO, 2012, p. 622). Na pauta de sua modernização estrutural defendiam 

reformas como: “a agrária, a tributária, a consolidação de leis trabalhistas 

(especialmente dos trabalhadores rurais), o direito ao sufrágio universal, a livre 

organização classista” (CASTELO, 2012, p. 622). 

Já no caso brasileiro, assistiu-se a uma modernização seletivo-conservadora. Em 

outras palavras, foi concedida à burguesia nacional a direção econômica desde que seu 

padrão de dominação permitisse práticas autocráticas e conservadores da oligarquia 

agrária, fato que atrasou a formação de instrumentos democráticos de participação 

política.   

Esse processo de modernização ocorrendo independente da participação da 

classe trabalhadora, serviu de reconfiguração moderna das estruturas “arcaicas” de 

poder no país. A oligarquia agrária, tributária de uma mentalidade política arcaica, 

definiu o próprio padrão da dominação do projeto burguês (FERNANDES, 1987).  
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Dessa maneira, a modernização econômica operada pela burguesia nacional que 

prometia crescimento econômico com equidade, longe de superar a condição de 

subdesenvolvimento do país, aprofundou ainda mais essa estrutura, aproveitando ao 

máximo as condições desiguais da sociedade brasileira e a baixa capacidade de pressão 

política das camadas de baixo herdadas no período colonial. Segundo Fernandes (1987), 

a estagnação das estruturas político-democráticas era o mecanismo ideal para o 

aprofundamento da apropriação da riqueza por poucos.  

Nesse quesito, a dinâmica de crescimento interno continuou sendo marcada pela 

concentração “do poder aquisitivo das classes médias locais à custa do declínio na 

capacidade de consumo dos trabalhadores – inflação, elevação da produtividade do 

trabalho, degradação salarial, rotatividade da força de trabalho.” (BRAGA, 2012, p. 21). 

O resultado desse processo é a manutenção vigorosa do “sentido colonial” que 

acompanha os processos civilizatórios no Brasil. Esse sentido está presente de duas 

maneiras no tecido social brasileiro, a saber: “dependência externa e [na] segregação 

social — responsável pela continuidade do capitalismo selvagem” (SAMPAIO, JR, 

2012 p. 680).   

A manutenção dos pressupostos da herança colonial-escravista de produção é, 

portanto, um forte fator para a manutenção do caráter periférico do país, no qual “os 

níveis mais qualificados da fabricação e, sobretudo, dos setores de engenharia 

permaneciam exteriores a esses países” (BRAGA, 2012, p. 21). Assim, com indústrias 

de baixa produtividade tendo em vista seu dependente desenvolvimento tecnológico, os 

trabalhadores são mantidos em regime de superexploração na produção de um 

excedente calcado em bens de consumo não duráveis exportados aos grandes centros.   

Internamente, as assimetrias se agravavam com o enriquecimento de uma 

pequena parte do país à custa do empobrecimento da outra grande parte, o que 

caracteriza uma formação social desigual e combinada. 

Segundo Ruy Braga (2012, p. 83), desse aperto de mão elitista-oligárquico 

fundando uma sociedade política que combinava no mesmo cerne princípios liberais 

republicanos e práticas autocráticas conservadoras e despóticas, formou-se um padrão 

de periferização que: 



 

 

 

55 

 

 

Aprofundou ainda mais a segregação social e urbana. Como resultado, 

uma série de novas inseguranças no ambiente de trabalho e a 

insegurança habitacional – redefiniu a reprodução dessa precária 

cidadania. O acentuado crescimento urbano deu-se por meio da 

autoconstrução de moradias em lotes adquiridos à prestação e sem 

nenhuma infraestrutura urbana (p. 83). 

 

Já Nosella (1996) fala de uma justaposição de duas sociedades, que no contraste 

de suas contradições, consegue combinar em sua síntese, 

 
[...] o espírito industrialista ao contrareformismo jesuítico; um Estado 

burocrático, corporativista e parasi- tário às multinacionais e à livre 

iniciativa; um latifúndio e um coronelismo pré-industriais à tecnologia 

de ponta e aos centros científicos de excelência; baixíssimos salá- rios 

e um imenso (e deforme) "trabalho informal" a excelentes executivos 

e a técnicos competentes (p. 28).  
 

Com a industrialização tardia, incompleta, insuficiente e forjada sobre uma 

racionalidade técnico-instrumental de base agrária, atrofiou-se a possibilidade de um 

desenvolvimento orgânico do parque industrial brasileiro, gerando uma capacidade 

inesgotável de crescimento desordenado do país. Nesse ritmo Nosella (1996) afirma que 

depois de 1930 o tipo de industrialismo que se instalou no Estado brasileiro aproveitou 

“os meios que ele (o industrialismo) não produzira: matéria prima, mão de obra, solo, 

condições legais, proteção jurídico-militar, faceis empréstimos e isenções fiscais etc...” 

(p. 27).  

A industrialização forjada por um modelo de Estado que, historicamente, teve 

como classe dirigente “grupos particulares arcaicamente produtivos ou absolutamente 

improdutivos (predadores, escravocratas, militares, igreja, burocratas, populistas, 

especuladores)” (NOSELLA, 1996, p. 30), também impactou nos processos de 

urbanização que ocorriam no Brasil após a década de 30. O que deveria ser exceção, 

como por exemplo, a inserção precária de grande parte da população urbana na 

expansão das cidades, se tornava regra para polarização concentrada de riqueza em 

extratos específicos da sociedade. A fim de elucidar as repercussões desse processo no 

tecido social, Maricato (2012) afirma que:  
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As cidades são evidências notáveis dessa construção teórica e nelas, o 

melhor exemplo talvez seja a construção da moradia (e parte das 

cidades) pelos próprios moradores (trabalhadores de baixa renda), aos 

poucos, durante seus horários de folga, ao longo de muitos anos, 

ignorando toda e qualquer legislação urbanística, em áreas ocupadas 

ilegalmente (p. 1).  

 

 Nesse sentido, diversos estudos sobre os processos de urbanização no Brasil 

evidenciam o caráter desorganizado, insuficiente e precário que caracterizou a formação 

das cidades nessa dinâmica de industrialização marcada pelo largo alcance de processos 

escravistas. Para se ter uma ideia de “1940 a 1980 quando o país cresceu a taxas 

aproximadas de 7% ao ano e o processo de urbanização cresceu 5,5% ao ano (IBGE)” 

(MARICATO, 2012, p. 3). Esse dado traz implicações para se pensar o descompasso 

entre a industrialização e a formação das cidades e urbanização. Descompasso esse que 

culminou na favelização urbana que “cresceu mais do que a população total ou do que a 

população urbana nos últimos 30 anos, isto é, de 1980 a 2010 (IBGE)” (MARICATO, 

2012, p. 7).  

Uma das causas da favelização no tecido urbano foi à rápida expansão 

migratória do campo para as cidades impulsionadas pelo processo de industrialização 

mesmo que de pouco alcance e insuficiente. Numeros de expansão da população nas 

cidades confirmam que na década de 1960 “o Brasil tinha 44,67% da população nas 

cidades (censos IBGE). Em 1980 já eram 67,59%. Houve um acréscimo de cerca de 50 

milhões de pessoas nas cidades e os problemas urbanos se aprofundaram” (ibidem, p. 

12).    

A favelização exprime uma relação de interdependência entre o grau de 

desenvolvimento e industrialização (industrialização de capital intensivo, produção de 

bens duráveis) e o modo arcaico ou pré-moderno de construção das moradias dos 

trabalhadores e da cidade como um todo. A formação desse tipo de “urbanidade” na 

formação das cidades brasileiras não retirou de suas cadeias relações sociais que eram 

reconhecidas como pré-capitalistas (associadas à vida campesina), como por exemplo: o 

débito político, o coronelismo, o “favor” como medida de troca, etc. Houve nesse 

sentido, a atualização destes valores que informam sobre um modos operandi de 
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cidadania no Brasil, a saber: o acesso a cidade como direito para alguns e  formas de 

criminalização e exclusão desse acesso para a maioria.  

A precária qualidade de vida nas cidades foi fator fundamental para o 

rebaixamento do custo da força de trabalho no Brasil. Necessário para a produção dos 

extraordinários excedentes demandados por uma economia construída com base nas 

exportações primária e de baixo valor agregado. Em consequência se produz um 

mercado interno voltado ao consumo de bens luxuosos patrocinadao por uma elite 

nacional historicamente hostil à elevação do consumo da classe trabalhadora.  

De maneira geral e breve podemos caracterizar os diferentes aspectos que se 

manifestam nas cidades brasileiras a partir dos seguintes pontos:  

1) a ilegalidade fundiária e imobiliária que forma as zonas mais periféricas, 

expressa pelo conglomerado de pessoas, amontoadas em moradias precárias, 

desprovidas de infraestrutura urbana e equipamentos sociais;  

2) quadro que se explica pelo descontrole do Estado na ocupação do território 

urbano. Essa é uma herança de uma sociedade que ainda guarda fortes resquícios de 

relações patrimonialistas. Logo, a especulação imobiliária vem fazendo as pessoas 

procurarem “espaços” no qual este mercado “ainda” não está interessando;  

3) a síntese desse processo é um descompasso entre a rigidez do aparto jurídico-

formal do Estado e a fragilidade das instâncias político-administrativas de menor 

instâncias (municípios) que estão subordinados dos poderes do território.  “A 

universalização do favor, o clientelismo, a privatização da esfera pública” (p. 6) como 

práticas que tomam o poder público fazem do espaço urbano um ‘negócio’ no jogo do 

poder daqueles que o possuem;  

4) a marginalização dos mais pobres à cidade ocorre tanto do ponto de vista 

jurídico, com a criminalização e estigmatização daqueles que moram na periferias 

inaptos ao convívio urbano, como também pelas relações de “mercadorização” e 

“loteamento”  da cidade como negócio (MARICATO, 2012).   

 Nesse quadro, entendemos que a luta pela cidade é uma expressão “real” do 

enfrentamento da classe trabalhadora contra o capitalismo selvagem que se instalou no 

território brasileiro. Os processos de urbanização como vimos foram importantes álibis 
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para o aprofundamento de uma sociabilidade que escamoteia a conservação de práticas 

escravocratas. Nesse sentido, podemos afirmar que o “nó da terra” continua como trava 

para a superação do que podemos chamar de subdesenvolvimento urbano. Como diz 

Maricato (2012, p. 26) 

[...] sem reforma urbana (leia-se reforma fundiária e imobiliária) não 

haverá desenvolvimento, mas apenas crescimento com reprodução da 

forte desigualdade social e profunda predação ambiental. Distribuição 

derenda é importante, mas não garante a “distribuição de cidade”, ou s

eja, o direito à cidade. O  que está em jogo é a apropriação das rendas 

de localização e os pobres, quando próximos, 

deprimem o valor dos imóveis por isso são “empurrados”, em grande 

parte, para fora das áreas urbanizadas consolidadas. O que está em 

jogo é quem manda nas cidades.  (MARICATO, 2012, p. 31) 
 

 Como vimos uma política de urbanização com impactos estruturais (ligadas à 

produção do ambiente construído) – transporte, habitação e saneamento – foi 

negligenciada por parte do Estado. O ciclo de urbanização combinou gradativa explosão 

migratória do campo com o aprimoramento de um modelo de Estado arcaico, 

autocrático e de baixo alcance de atendimento ao público. Resultado: grandes 

aglomerações urbanas (geralmente nos zonas litorâneas) e o surgimento de diversos 

problemas nas cidades (saneamento, saúde, infraestrutura), urbanização concentrada nas 

regiões mais desenvolvidas, etc.  

A manutenção do atraso como condição para a modernização industrial e urbana 

no Brasil foi responsável pela produção de assimetrias abissais no território brasileiro. A 

análise sobre os processos de urbanização no Brasil infomam sobre um Estado ausente 

em infraestrutura e condições mínimas de qualidade de vida nas cidades.  

Nas seções a seguir, tentaremos explicitar como essa dinâmica protagonizada pelo 

Estado brasileiro para gerir os problemas do subdesenvolvimento, desemboca em uma 

“ampliação para menos” da escola pública brasileira, permitida em parte por seu 

“alcance concreto e simbólico” (ALGEBAILE, 2009). Nosso objetivo é abordar os 

profundos nexos entre formação do tempo-espaço escolar e suas funções no Brasil como 

esferas constituídas e constituintes das contradições aqui aludidas presentes no tempo-

espaço social brasileiro.    
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2.3 As funções do tempo/espaço escolar no tempo/espaço da periferia.  
 

Retomando a síntese central discutida acima, vimos que a modernização de uma 

economia essencialmente agrária para uma industrial não operou como fato de mudança 

estrutural na superação das condições socioeconômica, sociais e políticas do 

subdesenvolvimento no território brasileiro. Acompanhando esse processo, a dinâmica 

de urbanização brasileira longe de expressar uma alternativa de redução das 

desiguldadee sociais próprias de um país marcado pelo atraso, foi caracterizada na 

literatura como uma modernização seletiva. 

É a partir desse tipo de modernização que se pode compreender a produção 

inesgotável de desigualdades sócio-espaciais não só nas metrópoles, mas entre regiões, 

capital e interior, rural e urbano, intra-urbano, dentre outros. 

O fardo histórico das desigualdades sócio-espaciais tende a se reproduzir em 

diversos âmbitos de uma nação. No caso brasileiro, o peso herdado pelo “atraso” 

cultural de um país marcado pela cultura agrário-escravista é muito evidente no ranço 

que acompanha os processos de escolarização. Para se ter uma ideia de nossa herança 

educacional, no períodos do Brasil Colônia o grau de escolarização até mesmo das 

classes médias e parte das elites era baixíssimo, tanto que havia um grande número de 

negociantes ricos que não sabiam ler.  

Outro dado que atesta esse contexto é que em “1886, enquanto o porcentual da 

população escolarizada no Brasil era de apenas 1,8%, na Argentina este índice era de 

6%” (BEISEGEL, 2000, p. 212). 

É nesse contexto que se acirra os debates sobre a expansão da oferta da escola 

pública no território brasileiro. Os baixos índices de escolarização associados ao 

crescimento desigual do tecido urbano e problemas decorrentes desse processo 

(desigualdades econômicas, sociais e políticas) fez com que a possibilidade da simples 

existência do tempo-espaço escolar mesmo que precária e de oferta mínima em 

determinados territórios tivesse um valor simbólico de destaque. Nesse sentido, a escola 

pública brasileira passou a ser enxergada como um importante instrumento de 

“modernização social, política e econômica sem alterações das classes no poder e, 
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portanto, sem a superação das desigualdades e hierarquias fundamentais” 

(ALGEBAILE, 2009, p. 63).  

Obviamente, esse processo de modernização buscava também a revitalização das 

estruturas de poder garantindo o silenciamento de revoltas provindas de setores 

marginalizados e das classes assalariadas (FERNANDES, 1987). Vale o destaque de 

que esse processo só foi possível tendo em vista o “alcance concreto e simbólico” 

(ALGEBAILE, 2009) que tem a escola pública em países como o Brasil com taxas 

abissais de desigualdade social e escolar. 

A intensificação dos problemas urbanos e a necessidade de controle territorial e 

populacional de um modelo de Estado que se caracteriza pelo recuo e retardamento na 

construção de um quadro mínimo de políticas de bem-estar social32, implicou na 

expansão do tempo-espaço escolar público na qual o Estado brasileiro se valeu dela 

enquanto seu “posto avançado” (ALGEBAILE, 2009).  

Ou seja, a expansão se deu numa configuração que permitiu ao Estado redefinir 

sua atuação no campo das políticas sociais, reduzindo ações concretas nas causas 

estruturais dos problemas para transmutá-las em dimensões mais simbólicas, como 

problemas do povo, ligados ao seu comportamento, modo de vida e instrução. Na 

década de 20 e 30, por exemplo, a campanha contra a cólera, problema causado pelas 

más instalações das moradias nas cidades brasileiras, rapidamente se transmutou como 

uma questão de “falta de esclarecimento” que poderia ser sanada através processo 

educativos que reorientasse a conduta higiênica e preventiva das pessoas.   

Esse processo de vinculação que denuncia uma subordinação do campo 

educacional aos da assistência, neste caso de saúde, implica em uma questão relevante 

que é tornar a política educacional depositária última das expectativas de “formação do 

povo” desenhadas como solução para os males brasileiro.  

 A redefinição da atuação do Estado através do alcance simbólico da escola para 

encurtar sua presença no campo social impactou diretamente em duas dimensões que 

                                                           
32 Estamos tomando como referência o quadro de seguridade social construído em países da Europa e nos 

EUA no pós-guerra.   
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dizem respeito ao alcance concreto da expansão escolar: a espacialização e as funções 

escolares. Isso por que:  

 

[...] em contextos de modernização seletiva, como o da expansão 

metropolitana nos países capitalistas dependentes, o maior alcance 

social e territorial da escola pública é, via de regra, acompanhado de 

modificações estruturais da "ação escolar" extremamente 

significativas, especialmente em decorrência da migração de tarefas 

de outras políticas sociais para a escola e dos impactos variados dessa 

migração sobre a estrutura do setor educacional, a dinâmica escolar, as 

condições de trabalho na escola e, conseqüentemente, a centralidade 

do plano educacional no interior da esfera escolar. (ALGEBAILE, s/d, 

p. 12-13)33.  

 

O estudo da espacialização, muito mais do que simplesmente perguntar para 

onde está indo a escola, busca identificar sua importância no tempo-espaço social e 

quais funções assume a partir da configuração do tempo-espaço escolar.  

Isso implica dizer em primeiro lugar que a presença das instituições escolares no 

território nacional onde se identifica ausências de outras instituições e serviços legitima 

uma importância social maior à escola. Um exemplo claro disso é o uso diverso que a 

sociedade civil e órgãos públicos fazem da escola (casamentos, festas juninas, 

campeonatos de bairro, processo eleitoral, etc.) para suprir ausências de outras 

instituições. Além disso, muitas vezes é a instituição escolar o equipamento mais bem 

estruturado do território, município, cidade ou comunidade.  

Outra questão vinculda a essa anterior é o que podemos chamar de 

territorialização da ação escolar. Esta territorialização é referente à presença marcante 

da escola na vida de diferentes pessoas não só por possibilitar esses diversos usos em 

um território de ausências, mas, também por sua alta capacidade de absorver ações e 

funções que deveriam estar sendo realizadas por outras instituições e serviços.  

 Nesse quadro, a espacialização da escola como mecanismo da expansão do 

tempo-espaço escolar se mostrou funcional para o equacionamento de duas operações:  

                                                           
33 ALGEBAILE, Eveline Bertino. MUTAÇÕES NA ESFERA ESCOLAR EM CONTEXTOS DE 

EXPANSÃO METROPOLITANA (texto sem ano disponível na internet) Disponível em: 

http://www.uninove.br/PDFs/Mestrados/Educa%C3%A7%C3%A3o/Anais_IV_coloquio/COMUNICA%

C3%87%C3%83O%209.pdf  
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1) em um território tão desigual, de baixo alcance do trabalho formal e acesso a 

bens materiais, sociais e culturais pela maior parte da população, a distribuição da 

escola indo a lugares mais distantes da ação do Estado, fornece aos dirigentes nacionais 

meios de manipulação da política social e da escola sem precisar expandir-se nas 

demais políticas setoriais;  

2) o controle e domínio da pobreza via escola pública através de sua utilização 

para o funcionamento de programas e projetos assistenciais, focalizados em segmentos 

específicos da sociedade sem esforços e dispêndio de recursos mais amplos que tocasse 

no irrisóri estatuto dos direitos sociais universais no Brasil. 

No tocando ao segundo aspecto, essa operação resultou na produção de em um 

eixo de expansão “extraescolar” da escola pública, com a formatação de ofertas que 

envolverm a migração de novas tarefas para escola, bem como a invasão de ações e 

programas de setores ligados à assistência social no seu interior sempre associados a 

discursos de modernização social. Foram elaborados projetos educacionais que 

agregaram, à estrutura escolar, infraestrutura e recuros materiais de outros setores 

(como os gabinetes médicos e dentários).  

A incorporação destes projetos e programas encontrou no tempo-espaço escolar 

economia de infraestrutura material, administrativa (insenção de abertura de novas 

secretarias e setores administrativos para estas áreas nos municípios) e recursos 

humanos. Esse foi o sentido do robustecimento: a entrada de funções inéditas (exames 

de vista, de audição, atendimento psicológico, dentre outras) no tempo-espaço escolar. 

Esse fenômeno também tinha claramente o intuito de minimizar reivindicações mais 

amplas de uma política pública de saúde universal no território brasileiro, pautada pela 

necessidade de boa distribuição territorial de equipamentos e serviços. 

É nesse sentido que as ampliações na escola, que poderiam ser revertidas em 

benefícios para uma maior qualificação da relação ensino/aprendizagem, foram na 

verdade “ampliações para menos” (ALGEBAILE, 2009), uma vez que eram orientadas 

para propósitos não educativos. Além disso, essa ampliação foi acompanhada por 

elementos que parecem focalizar segmentos populacionais específicos, produzindo 

outros sentidos, funções e expectativas em relação à escola pública.  
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A escola como instituição social responsável pela promoção do acesso ao 

conhecimento sistematizado foi fortemente relativizada. Como resultado desse processo 

delinea-se o seguinte panorama: um Estado que se configura “economizando” ações no 

campo social, orientando a expansão escola à problemas que lhes são externos, 

prejudincando a ação que educativa e entupindo a escola de esforços que não 

contribuem para a minimização das desigualdades educacionais, pelo contrário, 

concorre para sua reprodução ampliada.    

Esse eixo assistencial da expansão escolar se expressou em vários momentos da 

política educacional brasileira na perspectiva da gestão da pobreza e de anteparo dos 

pobres. Na era Vargas (1930-1945/1950-1954), por exemplo, tínhamos a saúde escolar 

que se constituiu como um: 

 
[...] programa permanente, vinculado predominantemente às pastas de 

educação e ao qual seriam atribuídas tarefas à educação higiênica, à 

assistência a certos aspectos da saúde das crianças escolarizadas e à 

inspeção e à orientação a respeito da salubridade do espaço escolar, 

que concorreriam em tese, para a criação das condições necessárias à 

aprendizagem (COLLARES E MOYSÉS, 1985 apud ALGEBAILE, 

2009, p. 171).  

 

Em termos mais amplos, houve o higienismo como uma política voltada aos 

grupos mais vulneráveis da sociedade daquela época. Este representava, assim como a 

saúde escolar, uma forma de controle social e “disciplinarização dos mais diversos 

aspectos da vida social, especialmente das massas pauperizadas” (ALGEBAIEL, 2009, 

p 187). Mais um recurso de instrumental do Estado de transformar problemas estruturais 

próprios do estatuto do trabalho e da propriedade privada no Brasil em “problemas do 

povo”. 

Já entre nas décadas de 195034 e 198035 duas marcantes propostas de escolas de 

tempo integral seriam exemplos da uma “nova” “modernização” da escola pública no 

país com base na ampliação da concepção de tempo e de espaço escolar como 

integração econômica e social, discurso recorrente de períodos crescimento econômico. 

                                                           
34 Governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) 
35 Governo de José Sarney (1985-1990) 
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Estes projetos também de destacam pelos altos investimentos que os tornam dois dos 

mais ousados projetos educacionais da história do país. São eles: O Centro de Educação 

Carneiro Ribeiro (CECR) ou Escola-Parque. Este foi, inicialmente, criado em Salvador 

– BA, em 1947, durante a gestão do governador Otávio Mangabeira. No final da década 

de 1950, com Anísio Teixeira, então diretor do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), foram criadas 

outras Escolas-Parque no projeto de criação de Brasília, mas o projeto, que era criar 28 

escolas não foi adiante. Outra importante experiencia foi à dos Centros Integrados de 

Educação Popular (CIEP’s), implementados no estado do Rio de Janeiro, sob a 

coordenação de Darcy Ribeiro, nos dois governos de Leonel Brizola (1983/1986 e 1991 

a 1994). Nesta segunda, foi investido um bilhão e duzentos milhões de dólares, 

absorvendo 54,91% do orçamento do Rio de Janeiro na década de 1990. 

Ao analisar propostas educacionais com essa marca assistencialista, Algebaile 

(2009) desvela o caráter conservador de suas pretensas “modernizações” que utilizam a 

escola pública para aprofundar da dinâmica socioeconômica que produz os problemas 

estruturais da sociedade brasileira.   

 

A “boa escola” para o pobres seria a que desse conta de outras funções: 

as mudanças no tempo e no espaço escolar não deveriam resultar 

necessariamente, em mais educação escolar,   mas apenas em mais 

coisas através da escola,  sinalizando que a expansão escolar era um 

fenômeno bem mais complexo que a expansão da oferta educacional. 

Esse outro eixo, obscuro da ação concreta ou simbólica de “novas 

tarefas” para a escola, novas utilizações da escola a partir de certas 

“invasões” de outras políticas setoriais e de apropriação da escola 

como excedente de poder” (p. 142).  

  

 Refletindo sobre experiências difundidas sob o discurso da modernização 

pedagógica/educacional, muitas destas vinculadas ao movimento da Pedagogia Nova no 

Brasil, como as Escolas-Parques e os Ciep’s, Saviani (2008) associou tais ações de 

assistência social via escola pública a um tipo de educação compensatória, pensada em 

termos de equalização social. Entretanto, de acordo com o autor essa via é ineficaz num 

sistema capitalista que se alimenta de desigualdades. 
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Esses meandros históricos que nos levam a refletir sobre a ideia de uma 

expansão “extraescolar” da escola pública no Brasil culminam em uma emblemática 

relação que combina organicamente: por um lado, ampliações das funções da escola, ou 

seja, ampliações no seu alcance “escolar”. Este lógica de modernização educacional é 

orgânica ao contexto da modernização seletiva do processo de urbanização desigual 

brasileira; de outro, os retrocessos no enfrentamento dos problemas estruturais do país 

que se expressam no recuo do Estado no campo das políticas sociais universais e, 

simultaneamente, encurtamentos na dimensão educativa da escola com seu 

esvaziamento para outras finalidades, úteis ao trabalho de domínio populacional e 

territorial.  

No entanto, vale salientar que essas modernizações vão além da simples 

incorporação de novas tarefas ou programa na escola. Sua definição está implicada com 

a constante reconfiguração da oferta, assumindo particularidades no tempo e no espaço 

social que o constitui com a expansão contínua de uma oferta formativa diferenciada 

(ALGEBAILE, 2013, p. 205). É essa permanente reconfiguração da oferta, 

possibilitando a integração marginal de setores específicos da sociedade a bens 

materiais e simbólicos que faz a ampliação das funções escolares ser aceitável sem 

tantos questionamentos.  

A forma como é produzida a oferta, portanto, informa sobre aspectos que se 

encontram no tempo-espaço social em que a escola está inserida, sendo, portanto, sua 

análise uma importante entrada para a compreensão das relações sociais que a 

constituem.   

 Para a análise da forma como se configura a oferta educacional e delimitação do 

nosso objeto de estudo, daremos destaque as questões que envolvem o trato com o 

tempo-espaço escolar.   

 

2.4 As contradições do tempo-espaço escolar no Brasil: expansão com 

encurtamentos e o aproveitamento da face precária e informal da escola 
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O estudo do tempo-espaço escolar é importante na medida em que sua 

configuração, entendido para além da simples análise da estrutura física em si mesma, 

materiais usados, aparência, etc., informa sobre a relação das funções da escola com o 

conjunto de objetos e relações sociais presentes no território do qual esta é parte 

constituída e constituinte.  

Na história do tempo-espaço escolar no Brasil é possível identificar que mesmo 

havendo indicativos de expansão de projetos modernos estes se mostraram de baixo 

alcance na medida em que o padrão de qualidade não sem manteve na ampliação da 

quantidade. Houve na verdade a existência de escolas modernas para uma parcela 

pequena da população coexistindo com a produção de escolas precárias, estas últimas, 

chegando para a maioria da população. Como nos diz Algebaile (2009, p. 125):  

 

A “expansão desordenada” é orgânica ao baixo alcance dos projetos 

inovadores [...], pois seu alcance não dependia da vontade de quem 

produzia os projetos, mas das relações que formavam a base real de 

sua implementação. A função assumida por esses projetos implica que 

eles se realizem como uma chance para poucos e uma promessa para 

muitos.  
 

O desgoverno como a forma de regulação pela qual se deu uma expansão desigual 

da oferta dos mínimos educacionais no Brasil é a chave analítica dos elementos causais 

dessa produção anacrônica (indas e vindas) e coexistida (simultânea) entre projetos de 

tempo-espaço escolares modernos e precários. Desgoverno é, em linhas gerais, a 

materialização de ofertas pelas gestões locais acontecendo de maneira precoce, 

patrimonialista e em descompasso de um planejamento do governo central.  

A relação entre as formas de produção dos tempos e espaços escolares para a 

oferta do ensino primário fora estudada por Filho e Vidal (2000). Estes autores 

analisaram a configuração da escola primária e sua relevância na estruturação do 

sistema público de ensino dos anos iniciais no Brasil. Caracterizaram da seguinte forma: 

escolas de improviso, escolas-monumentos e escolas funcionais (FILHO E VIDAL, 

2000).  
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Cabe ressaltar que apesar da aparência evolutiva destes modelos de tempo-espaço 

escolar esse processo se deu de maneira contraditória. O surgimento das escolas 

funcionais, por exemplo, não representou a extinção das escolas de improviso. Pelo 

contrário, além de ter se dado em menor número, o projeto moderno (escolas 

funcionais) se expandiu em coexistência com escolas precárias (de improviso). Este 

último, na verdade foi modelo marjoritário na expansão da oferta escolar brasileira. 

Vejamos cada um destes modelos de tempo-espaço escolar.  

As Escolas monumentais foram expressão marcante de dois projetos 

arquitetônicos de tempo-espaço escolar no Brasil em dois momentos distintos: no 

período colonial (séc. XVI, XVII, XVIII) e na República velha (1889-1930).  

No período colonial com a chegada das ordens religiosas, a saber: jesuítas (1551), 

carmelitas (1581), os franciscanos (1585) e os beneditinos (1592), vieram também 

arquitetos conhecedores da arquitetura Europeia que foram responsávels pelos colégios 

construídos nesse período. Apesar de não terem considerado a cultura nos nativos e 

indígenas na construção dos prédios, sua infraestrutura continha materiais indígenas 

como: os esteios de madeira, os “paus-a-pique” das paredes, a palha para a cobertura, 

cipós e embiras para as amarrações das peças de madeira. Posteriormente houve a 

substituição destes recursos por outros mais consistentes e firmes como: pedra, 

argamassa de cal, etc.  

O que dava o aspecto de “monumento” a estas escolas eram: a) sua entensão 

(tamanho) - abarcando um grande número de salas, pátio, salas dos tutores e padres, 

grandes bibliotecas, igreja, dormitórios dos alunos, salas de instrução e de estudo; b) sua 

estética – combinando aspectos mais tradicionais a igreja católica com aspectos da arte 

barroca; c) sua organização – prédio “monolítico”, interligado e fechado como forma de 

facilitação do acompanhamento das atividades pedagógicas pelos tutores e vigilância do 

comportamento dos estudantes mais diferentes situações de estudo, descanso e trabalho 

escolar. O pátio em um lugar central bem como as salas interligadas dava essa condição 

de vigilância quando os alunos estavam juntos naquele lugar.  
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Imagem 7 – Representação da arquitetura escolar monumental do período colonial 

(Seminário de Olinda) 

 

 

Fonte:http://www.mundoeducacao.com/upload/conteudo_legenda/3d10e341768a96f42a54fb5e90f96920.j

pg 

No Brasil foram criados 17 grandes colégios, localizados no litoral, à exceção do 

Colégio de São Paulo. Esses colégios recebiam alunos destinados ou não à carreira 

religiosa. Os primeiros colégios foram construídos nas principais cidades na época (São 

Paulo, Salvador e Rio de Janeiro) porque se acreditava que tal localização facilitaria a 

regimentação de adeptos para combater a ideias maléficas. Com uma educação de 

caráter mental e livresco, os jesuítas acreditavam que esse tipo de educação lhe daria 

condição de compreender aspectos da psicologia humana (comportamento e maneira de 

ser) e educar as elites para o bom gosto e as boas maneiras.  

É importante destacar que com a estrutura arquitetônica teve uma ruptura com a 

ampliação dos canais de catequese dos índios, escravos e caboclos. Essa ruptura diz 

respeito à criação de edifícios menores, com menos infraestrutura e valor arquitetônico, 

separado e distante do prédio principal em fazendas ou povoados, que deram origem a 

bairros e cidades. São elas: Pinheiros, Itaquera, Embu, Itaquaquecetuba ao redor de São 

Paulo. Santa Cruz, Jacarepaguá, Maricá, Magé ao redor do Rio de Janeiro. Esse 
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fenômeno já aponta manifestações iniciais para se pensar na (co) existência e 

simultaneidade de “projetos arquitetônicos” com graus de desenvolvimento distintos 

para diferentes classes e grupos sociais.    

 Já as escolas-improviso referem-se a um tipo de estrutura física de instrução 

pública do período imperial após a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. Esse 

período também correponde as primeiras iniciativas de institucionalização e 

modernização da instrução pública iniciada pelos jesuítas (SAVIANI, 2011).   

As famosas “aulas-régias” eram ofertadas por professores especializados 

considerados como funcionários da corte. A reforma operada nesse período tinha como 

orientação político-filosófica os ideais iluministas do séc. XVII: o laicismo, o 

positivismo. No entanto, apesar da influência de ideias modernistas para superar o 

atraso do ensino jesuítico, a infraestrutura e arquitetura das escolas, categorizada aqui 

como “escolas improviso”, se caracterizaram pela prática instrucional ocorrer em 

igrejas, sacristias, dependências das Câmaras Municipais, salas de entrada de lojas 

maçônicas, prédios comerciais, ou na própria residência dos mestres (idem).  

Além da oferta de espaços por órgãos públicos, também havia na época 

iniciativas dos próprios pais dos alunos que arrumavam lugares para seus filhos 

aprenderem e ainda contratavam os professores. Isso nos permite afirmar que a relação 

orgânica entre modernização-institucionalização da escola e a produção precária e 

improvisada da infraestrutura e arquitetura escolar no Brasil, são de longa data e 

remontam o final do período colonial e inicio do império em suas primeiras 

manifestações de modernização do ensino público.   

 No período de transição da independência, partindo de intelectuais e políticos de 

várias provincias do império, surge a necessidade de se adotar um método de ensino que 

pudesse generalizar a instrução para um grande número de indivíduos, de modo que a 

relação individualizada entre professor e aluno fosse abandonada para tornar a escola 

menos dispendiosa e mais eficiente. Estamos tratando do método mútuo36. 

                                                           
36 O método preconizado, utilizado largamente na Europa, possibilitava, segundo seus defensores, que um 

único professor desse aula para até 1.000 alunos. Bastava, para isso, que ele contasse com espaço e 

materiais adequados e, sobretudo, com a ajuda dos alunos-monitores. Todos reconheciam que para 

abrigar dezenas ou, mesmo, centenas de aprendizes fazia-se necessária a construção de novos espaços 
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Vejamos uma imagem que tenta retratar os espaços improvisados e as aulas 

através do método mútuo. 

 

Imagem 8 – Representação do método mútuo em espaço escolares 

improvisados 

 

Fonte: http://msalx.revistaescola.abril.com.br/2013/09/14/1556/ORE4W/3333865.jpeg 

 

 Apesar do método em destaque gerar certas preocupações com as condições dos 

espaços para esse tipo de instrução generalizado e, mesmo depois de uma ampla 

propaganda em torno da necessidade de adoção do método, a solução para este tipo de 

questão foi a utilização de prédios já existentes. Umas das razões apontadas pelos 

autores é a velha marca de desgoverno que constitui a política educacional brasileira, já 

explicitada nesse texto, que se expressou na época pela difusão da escola elementar 

pública passada à alçada das províncias e não pelo governo central.  

Apenas na última década do século XIX, inicialmente em São Paulo e, 

posteriormente em Minais Gerais e em vários estados brasileiros, ganha amplitude o 

                                                                                                                                                                          
escolares. Mais que isso: tais espaços eram considerados uma condição imprescindível para o bom êxito 

da empresa escolar que se defendia. Esse espaço deveria levar em conta não apenas a quantidade de 

alunos mas também a mobilidade dos monitores por entre as turmas, a mobilidade das turmas dentro da 

classe, a necessidade de pendurar “cartazes” e outras peças na parede, dentre outras inovações propostas 

(FILHO E VIDAL, 2000, p. 22). 

http://msalx.revistaescola.abril.com.br/2013/09/14/1556/ORE4W/3333865.jpeg
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debate sobre a criação de espaços exclusivos direcionados ao ensino com a previsão da 

fixação de tempos de permanência dos estudantes na escola. Ganha materialidade a 

versão renovada das escolas-monumentos e/ou neocoloniais tocada pelos republicanos.  

Através das propostas dos grupos escolares, construíram grandes edificações 

escolares. Os grupos escolares, segundo Silvia Wolff (1992, p. 48) 

 
[...] devia divulgar a imagem de estabilidade e nobreza das 

administrações [...] Um dos atributos que resultam desta busca é a 

monumentalidade, conseqüência de uma excessiva preocupação em 

serem as escolas públicas, edifícios muito “evidentes”, facilmente 

percebidos e identificados como espaços da esfera governamental 

(citada por FILHO E VIDAL, 2000, p. 24).  
 

 Apresentados como templos do saber, a nova arquitetura escolar republicana 

buscando superar as formas do atraso colonial, também buscava materializar os ideais 

iluministas através de uma escola pensada dentro dos parâmetros da razão moderna. 

Dessa maneira os 

 
[...] amplos corredores, a altura do pé-direito, as dimensões grandiosas 

de janelas e portas, a racionalização e a higienização dos espaços e o 

destaque do prédio escolar com relação à cidade que o cercava 

visavam incutir nos alunos o apreço à educação racional e científica, 

valorizando uma simbologia estética, cultural e ideológica constituída 

pelas luzes da República (FILHO E VIDAL, 2000, p. 25).  

 

 Vejamos um exemplo desse tipo de arquitetura escolar na imagem abaixo: 
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Imagem 9 – Representação da Arquitetura Monumental 

Republicana

 
     Fonte: https://jarbas.files.wordpress.com/2010/06/grupo-escolar-para.jpg 

 

 Esse modelo de escola com tais características se estendeu até grande parte do 

século XX e contribuiu para a organização das classes em séries, racionalização do 

tempo e dos espaços, mecanismos de supervisão e controle do trabalho docente, etc., 

elementos que perduram até os dias atuais. Por também não se assumirem enquanto 

estratégia nacional, se constituindo, inclusive, a partir de contornos diversos em 

diferentes cenários do país, os grupos escolares foram ressignificados de duas maneiras.  

De um lado, Fernando de Azevedo (1923-2002) defendia seu revigoramento por 

acreditar que a que a estrutura física das escolas pudesse passar uma mensagem estética 

e cultural do processo civilizatório colonialista brasileiro. O intelectual então propôs um 

tipo de arquitetura chamado de neocolonial (neobarroca ou neotradicional) que se 

configura como o modelo por excelência da cultura escolar. Neste modelo “os edifícios 

escolares deveriam trazer impressa na pedra a marca distintiva da brasilidade, de forma 

a desenvolver nas crianças o apego aos valores pátrios e aos signos da nacionalidade” 

(FILHO E VIDAL, 2000, p. 28). 

Com a pretensão de tornar o ambiente educativo um lugar alegre, agradável, 

pitoresco e arborizado, Fernando de Azevedo foi um representando da modernização do 

espaço escolar. Sua ação no campo escolar já denuncia o antagonismos entre a 
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(co)existência de projetos modernos e atrasos como marca que atravessa a história de 

formação da escola pública. Segundo o próprio Fernando  

 
[...] das 236 escolas do distrito federal, apenas 89, em 1927, 

funcionavam em prédios próprios. desses, somente 20 ha- viam sido 

construídos para abrigar escolas e, na avaliação do diretor-geral, eram 

mal planejados: sem iluminação adequada, circulação inconveniente, 

ambientes de recreio e instalações higiênicas incompatíveis com os 

ideais da educação sadia (FILHO E VIDAL, 2000, p. 28).  
 

Imagem 10 – Representação da arquitetura escola monumental neocolonial 
 

 
 
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Escola_dom_pedro_segundo_bh.jpg  

 

Apesar da forte influência das ideias de Fernando de Azevedo, houve por outra 

via, através da influência dos pioneiros da educação nova no Brasil na década de 30, a 

defesa de um tipo de escola que fosse mais viável num momento que ocorria a 

ampliação do acesso à escola pelas classes populares, primeiras manifestações da 

industrialização brasileira e sua expressão nos projetos urbanos.  

Dessa maneira, a proposta de Fernando de Azevedo, que de certa forma 

resgatava o aspecto monumental dos grupos escolares, rendeu-lhe várias críticas de 

intelectuais, principalmente escolanovistas, descontentes com esse tipo de escola 

altamente suntuosa e, portanto, imprópria para a realidade brasileira tendo em vista o 

montante de investimentos que demandava das já escassas verbas destinadas à 
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instrução. Como a prioridade dos “pioneiros” não era nem tanto a estética, mas sim a 

funcionalidade e eficiência da escola (lembrando a fábrica taylorista-fordista), estes 

projetaram modelos escolares com investimentos em estruturas físicas bem mais 

modestas em relação aos grupos escolares. Em linhas gerais, ocorreu que 

 
Em lugar da suntuosidade exibida no início da República, a luta pela 

democratização da escola fazia-se sentir em prédios funcionalistas, 

tecnicamente projetados para uma educação rápida e eficiente, com 

lugares específicos para acolher maquinário, como mimeógrafo, e 

propiciar um controle do corpo docente através de mecanismos 

administrativos cada vez mais capilares (FILHO E VIDAL, p. 31).  

 

Sendo assim, recusando o estilo colonial dos prédios, pensou em materializar um 

tipo de estrutura física escolar que fosse mais barata e que ao mesmo tempo 

possibilitasse um uso mais racional e funcionalista do tempo escolar aproveitando 

embasamento do campo da psicologia. Esse viés “funcionalista” que articula a relação 

“custos-fins” para a produção dos tempos e espaços escolares se concretizou nas 

chamadas escolas funcionais. Além disso, este modelo de escola também previa a 

funcionalização do tempo para uma melhor utilização do espaço escolar. Dessa forma, o 

movimento de ampliação da jornada marcada nestes projetos tinha como premissa a 

ampliação das possibilidades de proveito do ambiente de aprendizagem. A proposta era 

fazer da escola um laboratório no qual fosse possível também testar  

 
[...] propostas elaboradas no exterior, permitia a observação e a 

sistematização do comportamento infantil, a experimentação de novos 

métodos e práticas pedagógicas enraizadas na realidade brasileira, a 

construção de escalas e medidas, possibilitando a elaboração de 

parâmetros científicos do desenvolvimento dos novos hábitos sociais e 

sua avaliação em padrões brasileiros, bem como a visibilidade das 

mudanças implementadas pela ação dos educadores novos no Brasil 

(FILHO E VIDAL, 2000, p. 30) 
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Deteremos-nos em algumas experiências37 deste movimento de modernização do 

espaço-tempo nos elementos mais centrais destas experiências com especial atenção no 

capítulo seguinte. Quanto ao projeto de construção destas escolas funcionais podemos 

descrevê-lo da seguinte maneira: 

 
Regiões menos densas populacionalmente teriam edificadas escolas 

“tipo mínimo”, com capacidade de 3 classes, 240 alunos. para atender 

1.000 alunos, até 12 classes, eram propostas “escolas nucleares”. 

Aproximadamente a cada quatro “escolas nucleares”, corresponderia 

uma “escola-parque”, responsável pela educação física, musical, 

sanitária; pela assistência alimentar e pelo uso da leitura em 

bibliotecas infantis e juvenis. [...] Complementando o plano, ainda 

seriam construídas escolas do tipo “platoon” (pelotão), em três 

diferentes modelos: 25 classes, para 2.000 alunos; 16 classes, para 

1.300 alunos, e 12 classes, para 1.000 alunos. a vantagem do sistema 

de “platoon” residia na otimização do aproveitamento do espaço 

escolar. As turmas não possuíam salas próprias. Divididos em 

pelotões, os alunos deslocavam-se por classes, distribuídas segundo 

disciplinas e horários prefixados (FILHO E VIDAL, 2000, p. 31) 

   

 

 Abaixo segue uma ilustração desse tipo de arquitetura escolar: 
 

Imagem 11 – Representação Arquitetura escolar funcionalista 

 
Fonte: http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/178/imagens/i87305.jpg 

                                                           
37 Só para citar alguns das décadas de 40, 50 e 80 temos: os Centros Educacionais Carneiros Ribeiro 

(CECR) na Bahia, as Escolas-Parques no Distrito Federal; e os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEP’s) no Rio de Janeiro.  
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 Assim como em outros tipos de modernização do espaço-tempo escolar, as 

escolas funcionais também se mostraram de baixo alcance, disputando espaço com 

escolas instaladas em porões, residências familiares, espaços provisórios, comércios, 

etc. Ou seja, esse processo revigora a coexistência entre atraso e moderno como força 

constituinte da produção escolar, mesmo no século XX.  

Qual a síntese de todo esse processo? É importante destacar que mesmo com a 

ocorrência da formulação de projetos escolares modernos, até mesmo como forma de 

contestação inclusive dos “atrasos” que marcam a sociedade brasileira, estas foram 

sempre minoritárias e de baixo alcance dentro do conjunto de formas de produção do 

espaço escola naturalizadas na história da instrução pública. O que se sobresse na 

totalidade é o peso implacável das “normas de fato” e dos “ajustes locais” como 

expressões da desgovernabilidade que está capilarizada na política educacional.  

Tentando ajustar a “lei à realidade”, ocorreram na história educacional brasileira 

os chamados “truques” realizados pelas administrações locais, também como 

“insuficiência frente às forças inscritas nas práticas e nas relações que efetivamente 

[produzem] a escola” (ALGEBAILE, 2009, p. 119). A expansão das normas e 

orientações legais nas localidades foram operacionalizadas através de “pequenos 

ajustes” “que, em geral, representaram “manipulações”” no tempo e no espaço 

educativo/ escolar.   

 Vale salientar que o adensamento destas manipulações, não informam apenas as 

intencionalidades das gestões municipais a fim de materializar interesses próprios. Há 

um conjunto de relações e forças que constituem este fenômeno e se constroem a partir 

dele. Além disso, há existência destas escolas modernas rastreadas em diversos 

momentos da história (monumentais e funcionais), geralmente situadas nos grandes 

centros, criaram ilusão de que a precariedade da grande maioria das escolas ainda 

atrasadas e difundidas nos territórios de maior pobreza e ausência de outros 

equipamentos públicos, seria um processo transitório, um “câncer a ser extirpado” 

(idem, p. 125).  



 

 

 

77 

 

 

Esse processo de pequeno alcance destes projetos modernos de escola no que diz 

respeito a sua arquitetura e infraestrutura escolar é denominando por Algebaile (2009) 

de “modernização à brasileira” e é orgânico ao tipo de “modernização seletiva” ocorrido 

no desenvolvimento urbano. 

  Os estudos de Nunes (1996) das instituições escolares no Rio de Janeiro 

confirmam essa caracterítisca particular da modernização seletiva no Brasil quando 

mostra que “a escola como equipamento público estruturado era realidade de poucos 

prédios no Centro da cidade. Predominava a política precária de aluguel de casas”. 

Outro aspecto apontado por Algebaile (2009) como expressão das relações de força que 

atravessavam a expansão da escola é o fato de que “a localização das escolas era 

fortemente orientada pelos interesses dos proprietários de imóveis”. Nesse sentido 

encontramos exemplos de ‘situações’ as mais diversas possíveis: salas de aula em 

açougues, em cômodos de casas ocupadas, igrejas, indústrias e até mesmo a saídas às 

pressas da escola por motivos de venda de prédio. (p. 126-127). A ausência do Estado 

na construção de prédios escolares equipados possibilita o fluxo mais tranquilo das 

negociações locais e dos ‘ajustes’ próprios da política local.  

Na década de 1960, “metade dos prédios escolares era ainda de adobe, madeira, 

taipa ou material similar; 13.946 tinha piso de terra; 79.604 não tinha qualquer 

abastecimento de água; 61.324 não tinham instalações sanitárias” (ALGEBAILE, 2009, 

p. 136); e 52.136 estabelecimentos de ensino não dispunham de espaços para práticas 

recreativos típicas dos intervalos escolares. Das 23.402 escolas construídas 

exclusivamente para o funcionamento do ensino primário, mais da metade comportava 

apenas uma sala de aula e não tinham água abastecida e em mais de ¼  delas não havia 

sequer sanitários.  

 Dessa forma, apesar de existir impulsos por uma política sistemática de 

construção de novas escolas equipadas como parte do planejamento federal, seu caráter 

“abrasileirado” continuou a ser recurso de ação.  Algebaile (2009) as caracteriza da 

seguinte forma:  

Uma se dava conforme emergências, interesses e acordos locais, e 

resultou na reprodução de uma escola mínima, precária ou insuficiente 

física, material, funcional e pedagogicamente. Outra tinha por base 
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uma detalhada elaboração institucional da escola, inserindo a 

construção do estabelecimento escolar num programa de ação que 

punha em revisto o arcabouço legal, institucional, administrativo e 

pedagógico que defendia organicamente o papel da escola em relação 

às necessidades de expansão planejada do Estado, no sentido de 

mudança substancial de sua escala (p. 128) 
 

  O estudo da espacialização escolar entre regiões (mais e menos desenvolvidas) 

também nos fornece elemenos importantes. Tomando como referência duas regiões que 

apresentam os maiores constrastes sociais, a saber: Sudeste e Nordeste38, temos: dos 

64.391 estabelecimentos de educação básica de apenas uma sala, no Brasil, 36.417 

(56,6%) estão no Nordeste. O sentido destes dados na organização da oferta de 

escolaridade no interior da região não é desprezível. Dos 95.953 estabelecimentos de 

educação básica do Nordeste, 36.417 têm apenas uma sala de aula e 40.266 têm de 2 a 5 

salas. Isto quer dizer que 76.683 (79,9%) do total de estabelecimentos de educação 

básica do Nordeste são de pequeníssimo porte, contra uma proporção de 46,96% na 

região Sudeste. As escolas de apenas uma sala, que na região Nordeste constituem 

37,9%, são apenas 11,2% no Sudeste. 

 No Brasil, ainda segundo o IBGE (2000), podemos localizar que as escolas de 

pequeno porte são predominantes. Do total das escolas que oferecem educação básica, 

64.391 (29,4%) têm apenas 1 sala; 82.291 (37,6%) têm apenas de 2 a 5 salas.  

Nesse sentido, a realidade do tempo-espaço escola brasileiro mostra que as 

soluções de emergência para atendimento da demanda escolar, que culminam em ações 

espontâneas, informais, precárias, dentre outras, passaram a ser sistematicamente 

utilizadas como recursos de ação em diversas administrações públicas locais no final do 

século XX e inicio do século XXI. Instrumentalizaram-se manipulações de tempo e 

espaço escolar  de acordo com projetos e sentidos diversos.  Mas, essas manipulações 

datam de longos períodos já que temos no ano de 1905 a redução da jornada de 

instrução para o incremento de mais turnos ou o aligeiramento da duração dos cursos 

para que novos alunos pudessem ser incorporados mais rapidamente.  

                                                           
38De acordo com os dados de 2000, do IBGE, o Sudeste é responsável por cerca de 57,79% do Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro,  contra uma participação de 13,09% do Nordeste; o PIB per capita do 

sudeste é de 8.774, contra 3.014 do Nordeste, o mais baixo do Brasil.  
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Isso nos faz crer que as atuais estratégias que reconfiguram o tempo e o espaço 

da escola não são meros desvios ou algo da “moda”. Constituem um processo que foi 

fortalecido ao longo da história através de utilizações instrumentais da escola como 

recursos emergenciais. Com isso, o entrelaçamento entre as manipulações de tempo e de 

espaço e a construção de novas escolas modernas marcam a insígnia da expansão da 

escola pública brasileira e sua “capacidade inesgotável de produzir desigualdades” 

como diz Algebaile (2009). Não se trata apenas de desigualdades em que há dois tipos 

desiguais da oferta educacional, mas que a cada ciclo de expansão (ampliações), novas 

formas de encurtamentos e desmontagens do já instituídos são sistematicamente 

elaboradas como recursos de ação em novas fórmulas.   

Isso implica no entendimento de que essas ações emergenciais criam aberturas 

permanentes na escola para o impulsionamentos de outros movimentos e tensões 

diversas quanto aos sentidos que concorrem para sua produção.  

O conceito de modificações moleculares de Gramsci (1968) representa bem os 

ajustes e as utilizações que operam na escola. O autor diz que estas modificações, 

transportadas aqui para o entendimento da questão do tempo-espaço escolar, “na 

realidade, modificam progressivamente a composição procedente das forças e, portanto, 

transforma-se em matriz de novas modificações” (GRAMSCI, 1968 p. 77). Isso quer 

dizer que a forma dos ajustes e arranjos locais nos tempos e espaços escolares, 

consubstanciados com sua espacialização e distribuição territorial, ajudam a definir o 

conteúdo que irá suceder os ‘novos’ sentidos das mudanças. No caso do Brasil, essas 

‘aberturas’ permitiram a criação de “novas” tentativas de modernização educacional a 

partir de outro contexto histórico, que no Brasil teve seus impactos no final dos anos 80. 

É o que veremos a seguir.   

2.5 Os impactos da globalização na periferia: a educação à serviço do capital-

imperial 
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Com a crise39 desembocada na década de 70, a globalização40 foi anunciada 

como única e necessária alternativa para a superação dos problemas decorrentes41.  

A adesão das nações mundiais a esse modelo vem acentuando o poder político-

ideológico das organizações transnacionais do capital. Isso porque são estas agências 

que definem o receituário político-econômico de vários países no mundo sob a 

justificativa de construção de uma “aldeia global”.  

Uma delas tratou de operar no desmonte do Estado de inspiração keynesiana, 

também chamado de Estado de Bem-Estar Social. Como uma de suas principais 

características podemos destacar a orientação do poder público a partir de um programa 

de responsabilização com gastos e investimentos sociais (leia-se políticas sociais) que 

produzissem uma infraestrutura mínima de condições para o “consumo de massa”.  

Essa alternativa foi historicamente necessária para a retomada das altas taxas de 

lucro que haviam sido comprometidas pela crise de superprodução da década de 30. Por 

outro lado, importante salientar seu inegável impacto na qualidade de vida de muitos 

trabalhadores (estáveis, brancos e sindicalizados) com: maior “estabilidade no emprego, 

políticas de renda com ganhos de produtividade e de previdência social, incluindo 

seguro desemprego, bem como direito á educação, subsídio no transporte, etc.” 

(CANTERBERY, 2001, p.70-71).  

No lugar do Estado de Bem estar Social, um novo consenso42 que expressa a 

posição das decisões transnacionais é firmado. Novas orientações quanto à atuação do 

                                                           
39 Esgotamento do modelo de produção fordista-keynesiano na década de 60 e deflagrado na de 70 com a 

“saturação dos mercados de bens de consumo duráveis, concorrência intercapitalista e crise fiscal e 

inflacionária que provocou a retração dos investimentos”.  (FRIGOTTO, 1995, p. 73).  Outros motivos 

para a crise podem ser tributados à “[...] a decisão da Organização dos Países Produtores de Petróleo 

(OPEP) de aumentar o preço de seu produto; a determinação árabe de suspender o fornecimento de 

petróleo para o ocidente durante a guerra árabe-israelense, em 1973; o surgimento da concorrência 

japonesa com um novo modelo de gestão (o toyotismo) na produção automobilística; as mudanças 

tecnológicas e as desigualdades entre os setores de trabalho no interior do sistema fordista” (FILHO, 

CHAVES, RIBEIRO e SOUSA, p. 89, p. 2014).  
40 Partimos de uma ideia de globalização como: resultado histórico, “o ápice do processo de 

internacionalização do mundo capitalista” (SANTOS, 2000), possibilitada pela expansão diferenciada de 

sua lógica em todo o globo através de sua nova base técnica das forças produtivas. 
41 “[...] profunda recessão combinada com baixas taxas de crescimento e altas taxas de inflação” (MOTA, 

2007, p. 42) associado ao desenfreado desemprego que se instalou em todos os setores da sociedade em 

seus diversos níveis 
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Estado são definidas e impostas sobre o mundo como exigência de uma sociedade 

globalizada que podem ser sintetizadas como:  

a) Estado mínimo;  

b) fim da estabilidade no emprego;  

c) corte abrupto das despesas providenciarias e dos gastos sociais, em geral, com 

as políticas sociais. Este modelo teve nos governos Thatcher, na Inglaterra, Regan, nos 

Estados Unidos e Pinnochet, no Chile seus pioneiros. Seu principal sintoma se explicita 

pela crescente incapacidade de o fundo público financiar a acumulação privada e manter 

as políticas sociais de reprodução da força de trabalho.   

 Nesse sentido, apesar da menção “Estado mínimo”, não há nada nesse sentido no 

contexto atual. A crítica ao papel interventor do Estado na economia, não extingue a 

presença do Estado como forma de assegurar a acumulação ampliada que é impossível 

apenas pelo capital tendo em vista seu caráter contraditório (MÉSZAROS, 2002).  

 As recuperações da economia e da reprodução das formas de expropriação de 

excedentes nos pós-70 supunham um modelo produtivo que possibilitasse “ir além da 

fábrica fordista” (BIHR, 1998, p. 87, grifos do autor). Essa transição teve como um de 

seus elementos determinantes os avanços no campo das tecnologias da informação que, 

sem extinguir a centralidade do trabalho produtivo, tornaram a dinâmica rígida e 

limitada do fordismo em: difusa, fluída e flexível (BIHR, 1998), daí a nomeação de 

acumulação flexível.   

O dinamismo produtivo provocado por este tipo de modelo fez com que as 

etapas dos processos produtivos passassem a ser realizados em locais diferentes (fábrica 

fluída, difusa e flexível) de acordo com a potencialidade produtiva do lugar/região, 

território. Como é uma tendência do próprio capital superar suas barreiras de tempo e 

espaço para a produção sem limites de mais-valia absoluta e relativa, o projeto da 

globalização trouxe implicações na forma de integração ainda mais subordinada e 

dependente dos espaços subdesenvolvidas na divisão internacional do trabalho.  

                                                                                                                                                                          
42 O consenso de Washington faz referência ao conjunto de orientações neoliberais para a crise da década 

de 70, como resposta ofensiva às políticas macroeconômicas herdada do período keynesiano. 
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Tendo como base as desigualdades estruturais entre nações no plano 

internacional, o recrutamento da periferia às cadeias de produção da aldeia global é 

realizado por meio de: setores produtivos que exigem menor qualificação, menos 

tecnologia e mão-de-obra baratae com baixo nível de escolarização em abundância para 

produção de produtos de baixo valor agregado: as commodities, como no caso do 

Brasil.  

Olhando para a história podemos dignosticar que a globalização não rompe com 

os laços de imperialismo que sustentam e são resultados da dialética expansão-

acumulação/globa-local do sistema capitalista. Antes, torna mais acirrado esse processo.  

A reprimarização e a reprodução da subordinação e da dependência de nossa 

economia são expressões da renovação da relação colônia-império escamoteada na 

globalização enquanto fábula (SANTOS 2000). Segundo Fontes (2010), as alterações 

nas formas de imperialismo clássico deram origem a relações de dominação de outra 

forma, denomiando pela autora de capital-imperialismo43.  

Essa nova forma de imperialismo repercute de duas formas: no enfraquecimento 

do poder dos estados-nações e na dominação das mega-empresas globais sob a égide do 

capital financeiro sobre o capital produtivo. Como resultado, temos a invasão 

“consentida” de grandiosos impérios financeiros em nosso território e, nesse sentido, o 

reordenamento do espaço (cidades, territórios, regiões) para garantir sua livre 

circulação. Além do mais, acentuam-se expropriações ainda mais violentas, se elevam 

as desigualdades sociais e se interdita o desenvolvimento interno de um país, seu 

potencial tecnológico, científico, produtivo e de bem estar das pessoas.   

                                                           
43 Derivada do imperialismo, no capital-imperialismo a dominação interna do capital necessita e se 

complementa por sua expansão externa, não apenas de forma mercantil, ou através de exportação de bens 

ou de capitais, mas da produção local, impulsionando expropriações de populações inteiras das suas 

condições de produção (terra), de direitos e de suas próprias condições de existência, ambiental e 

biológica. [...] (p. 149)  

[...] não se trata apenas de uma “política”, mas de uma totalidade que somente pode existir em processo 

permanente de expansão, e que, tendo ultrapassado um determinado patamar de concentração, se converte 

em forma de extração de mais-valor dentro e fora de fronteiras nacionais (p. 152). 
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Sendo as demanas científicas da nação um componente importantíssimo para o 

planejamento educacional, o domínio do capital-imperio na periferia implica também 

um processo de internacionalição das políticas educacionais orientadas principalmente 

para a “gestão” dessa pobreza que se aprofunda nas cidades e territórios no final do 

século XX e início do século XXI.   

No caso do Brasil a educação é convocada associar-se no conjunto das 

estratégias de controle social e da modernização do capital subalterno através de: “[...] 

políticas de redução da pobreza de ampla massa de trabalhadores; a criação de parcerias 

público privada, entre outras “ações articuladas” com empresas, bancos e organizações 

empresariais e da sociedade civil” (idem, p. 33) voltadas para “questões sociais”.   

Parece-nos que nos últimos anos houve uma clara adesão a estes princípios pelos 

últimos gestores nacionais, a saber: FHC (1995-1998/1999-2002); Lula (2003-

2006/2007-2010) e Dilma (2011-2014). Esta adesão é atestada na incorporação de 

documentos, orientações e teses vinculadas à organismos internacionais como 

referências privilegiadas na construção da política educacional brasileira, tais como: 

Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI  

- Educação um tesouro a descobrir (DELORS, 1998); Conferência Mundial de 

Educação para Todos44; Acordo Geral sobre o Comércio e Serviços45; Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) (2000)46.    

Essa adesão vem sendo realizada a partir da retomada de um eixo de expansão 

histórico da escola pública brasileira tida como provisória no séc. XX, a saber: a 

expansão do acesso escolar a partir de uma oferta formativa diferenciada para os 

pobres. Vimos que essa fragmentação da oferta teve como expressão a produção de 

tempos e espaços diferenciados. De tal maneira, coexistiram tempos-espaços escolares 

precários (predominante) e modernos. Na subseção seguinte, tentaremos rastrear as 

diferentes formas de instrumentalização daquilo que antes era visto como um problema 

                                                           
44 Ocorrida na cidade de Jomtiem, Thailândia em 1990.  
45 Orientado pela Organização Mundial do Lvre Comércio - Inclui a educação como uma mercadoria 

como outra qualquer e, portanto, passível de processo de mercadorização (OMC, 1995).  
46 Impacta nos currículos escolares. No Brasil a coordenação dessa avaliação é de respomsabilidade do 

Instituito Nacional de Estudos e Pesquisas Educaionais Anísio Teixeira – INEP.   
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provisório, assumindo o status de recurso de ação para a promoção de tempo-espaço 

escolar.     

   

2.6 A institucionalização dos “encurtamentos” do tempo-espaço escolar: as 

“reformas” da gestão de FHC  
 

A eleição de FHC à presidência do Brasil representou uma resposta 

“confrarreformista”47 de modernização econômica e social em um contexto marcado por 

uma profunda crise econômica situada nos final dos anos 80. Esta crise se caracterizou 

pelo altíssimo endividamento externo do estado brasileiro - consequência da opção pelo 

crescimento com poupança externa -  que gerou a inércia de uma hiperinflação. Além 

disso outros problemas também se colocavam como desafios a serem encarados na 

gestão de FHC: a ampliação das desigualdades sociais e escolares.   

A adesão do governo de FHC ao modelo de desenvolvimento neoliberal e ao 

receiturário macroeconômico da “moda” na década de 1990, a saber: ajuste fiscal, 

câmbio flutuante e controle da inflação, deram o sentido do caráter das alternativas a 

serem implementadas no Brasil visando a superação dos problemas sociais e escolares. 

Estamos falando da reforma do Estado e suas medidas que envolveram ações no campo 

do: 

 
Livre mercado; das privatizações do patrimônio público; da 

flexibilização laboral; da negação dos direitos sociais; da substituição 

das políticas universais pelas focalizadas; da transformação da 

seguridade social em simples seguro, com descarte da assistência; e da 

primazia do mérito empreendedor dos indivíduos em detrimento dos 

direitos (PEREIRA, 2012, p. 737).  
 

Neste caso enfatiza-se exclusivamente o potencial “produtivista” do sistema 

público em gerar as condições ideais para o regime de acumulação do capitalismo 

global assentado na lógica rentista-financeira. Nessa linha de pensamento, Filgueiras e 

Gonçalves (2007) afirmam que FHC destruiu “os músculos” do Estado para a livre 

                                                           
47 Acerca do conceito de contrarreforma ver Gramsci (1968).   
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circulação do projeto privatista em curso no Brasil. A esse modelo os autores 

denominam de “liberal periférico” (FILGUEIRAS E GONÇALVES, 2007). Nesse 

sentido, a subordinação do Estado brasileiro à ortodoxia neoliberal, culminou com a 

“redefinição da estrutura e do funcionamento do Estado, decorrente do processo de 

privatização e implementação de reformas liberais” (FILGUEIRAS E GONÇALVES, 

2007, p. 158). O estado gerencialista, como ficou conhecido, é a nova expressão da 

“engenharia” neoliberal para a gestão pública.  

Neste modelo são recuperados elementos presentes na própria formação do 

estado moderno brasileiro ainda em expansão no começo do século XX. Ações que 

denunciavam um estado ausente e com poucas capacidades como: a ausência do estado 

na formulação de políticas sociais universais, a transmutação dos problemas de 

responsabilidade do estado como problemas do povo, a utilização da escola para gestão 

da pobreza e controle territorial e populacional em lugares onde o estado ainda não era 

presente, dentre outras ações improvisadas tidas como provisórias e necessárias apenas 

àquele momento histórico, estão sendo sistematizada e institucionalidades em diversos 

âmbitos do poder público.   

Para não ser diferente da trajetória histórica, novamente a educação assume lugar 

central, seja como posto simbólico ou concreto, na gestão da pobreza. A nova 

racionalidade atualiza a premissa de que a desigualdade social é um problema 

diretamente produzido pelas desigualdades escolares agregando-a a um aspecto central: 

a raíz dos problemas não é mais a “educação do povo”, esta já é consequência de uma 

escola improdutiva e ineficiente.  

Na década de 80 diversos estudos apontavam os altos níveis de reprovação da 

escola pública brasileira. Em um deles Fletcher (1985) havia o seguinte diagnóstico: o 

número de matriculas de 1° a 4° série no Brasil maior que a população em idade escolar 

considerada propícia a esse níve de ensino. Logo, havia um problema forte de distorção 

idade-série decorrentes dos altos índices de reprovação e evasão. Esse problema 

impactava nas condições de expansão da oferta e ampliação das vagas na escola pública, 

truncando a universalização, já que os alunos reprovados seguravam as vagas de quem 

ainda não havia sido incluído na escola. 
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É nesse sentido que no campo educacional mais uma vez entra em cena a dialética 

crise-modernização/reforma. No caso da reforma operada em 1994 na gestão de FHC, 

ao invés da estratégia de modernização envolver: a produção e ampliação da 

infraestrutura escola e tempos formativos, houve aumento no número de escolas em 

todo o território, aumento no quadro de professores, política de formação mais consiste, 

elevação da remuneração e condições de trabalho, etc., a reforma, guiada pelas 

premissas gerenciais da reforma do Estado, operou no sentido de “reajustar” a escola, 

ou seja, o já existente e precário à demanda (ampliada).  

No entanto esses ajustes na escola pública brasielira, que guarda uma relação 

orgânica com a própria reforma do Estado e os encurtamentos na ação no âmbito das 

políticas sociais, culminaram em encurtamentos de tempo e espaço escolar que 

comprometeram o acesso ao conhecimento sistematizado na escola da classe 

trabalhadora. Isso implica dizer que aquela tendência histórica que anunciava a 

produção de tempo e espaços escolares precários como algo transitório não se 

confirmou. Antes, ocorreu o contrário. Um processo de institucionalização dessas 

marcas do atraso na escola pública brasileira como veremos a seguir.  

Um primeiro aspecto se refere à tendência histórica de expansão da escola pública 

a partir das ofertas formativas diferenciadas. No governo FHC esse aspecto que se 

alojou na expansão do acesso à escola pública pela classe trabalhadora é revigorado, 

ampliado e institucionalizado por uma LDB 9.394/96 que exprime o projeto de classe 

burguês para uma escola pública brasileira que retarda o acesso igualitário ao 

conhecimento sistematizado pela classe trabalhadora, antes impedindo dua entrada na 

própria escola, e agora com a difusão de: 

 

[...] ofertas formalmente diferenciadas de percursos escolares para as 

burguesias e para a classe trabalhadora. Atualmente, verifica-se a 

democratização do acesso a todos os níveis de certificação, mantendo-

se a diferença qualitativa entre os percursos da classe trabalhadora e 

os das classes dominantes. (RUMERT, ALGEBAILE, VENTURA, 

2013, p. 39). 
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Esse processo expressa uma atualização das contradições de classe que marcam a 

escola pública brasileira e resultam na produção de uma escola dual (GRAMSCI, 

1968), no entanto, atualmente elevadas a um novo patamar, chamado de dualidade de 

novo tipo pelas autoras.    

Dito isso, um novo “robustecimento” escolar começa a ganhar forma com entrada 

de inúmeros programas com oportunidades formativas diversas ligadas a algum tipo de 

projeto social. São programas e percursos formativos voltados para a formação de 

crianças, jovens e adolescentes considerado em situação de vulnerabilidade social e 

pobres. Os programas atuam em diversos problemas julgados como de responsabilidade 

escolar como: “reinserção escolar, complementação da escolaridade, a qualificação 

profissional, a formação cívica ou a formação atitudinal” (RUMERT, ALGEBAILE, 

VENTURA, 2013, p. 43-44) dentre outras intervenções.  

A entrada desses programas não poderia se dar sem os devidos ajustes na escola 

pública. Ajustes que na prática se traduziram em encurtamens ou precarizações de 

diversas dimensões de educativas, dentre as quais se destacam as que tocam nas 

questões do tempo e do espaço escolar para aprender. Podemos localizar estes ‘novos’ 

encurtamentos sob a insígnia de duas reformas fundamentais: a reforma curricular e a 

reforma financeira. 

 Do ponto de vista curricular, por exemplo, não seria possível a 

operacionalização desta pulverização de ofertas formativas diferenciadas sem 

encurtamentos e prejuízos no tempo formativo considerado regular. Como mais gente 

estava chegando escola através destes programas, a superlotação das escolas poderia ser 

evitada de duas formas que implicam em “manipulações de tempo” (ALGEBAILE, 

2009): 1) aligeiramento do percurso formativo; 2) ampliação de turnos na escola.  

Quanto ao primeiro aspecto pode mencionaros os programas de Aceleração da 

aprendizagem e correção de fluxo escolar como formas de racionalização do 

atendimento educacional. Essa estratégia precária, porém, regularizada tornava possível 

aqui melhorar ‘camufladamente’ os índices de atraso e repetência históricos na escola 

com truques de: 
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[...] realização, em menor tempo, da escolarização de alunos 

repetentes ou com ingresso tardio no ensino fundamental, por meio da 

formação de turmas especiais, com jornada escolar diária ampliada, 

período letivo reduzido, reordenação (com evidente redução) dos 

conteúdos escolares, utilização do material didático específico e 

professores capacitados para as finalidades traçadas (ALGEBAILE, 

2009, p. 275).   
 

  

Outra manipulação de tempo amplamente difundida na gestão FHC foi a 

ampliação de turnos diurnos. Esse recurso busca sustentação no dispositivo máximo da 

educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – (LDB – 9.394/96), que dispõe 

sobre a ampliação da jornada. No entanto, o fato é que a intencionalidade estabelecida 

nas “normas legais” assumiu outros contornos nas “normas de fato”, ou seja, sofreu 

manipulações.  

Ao invés de ampliação da jornada, ampliou-se o número de turnos no período de 

diurno, passando de dois (2) para três (3) turnos. O “tresdobramento” de turnos, ou 

como ficou conhecido, “turnos da forme”, ao acrescentar mais um turno no período 

diurno, das 11h às 14h ou 15h, realiza o truque de “transformar o mínimo de quatro 

horas de trabalho efetivo em sala de aula em máximo de horas de atividade educativa 

escola” (ALGEBAILE, 2009, p. 294). Essa ampliação do número de turnos, mesmo 

possibilitando incorporar mais turmas à escola, resulta no encurtamento do tempo 

pedagógico, portanto, um (re) arranjo na oferta. Isso sem falar no caos que é gerado no 

próprio funcionamento da escola como: horário de merenda, recreio, horário de 

planejamento, pausas para reuniões, todos estes elementos que representaram conquistas 

históricas no campo da educação e que são apagadas.  

Em paralelo as manipulações de tempo mencionadas, ocorreram também ajustes 

e encurtamentos no espaço escolar. O truque da incorporação de mais crianças no 

“turno da fome”, por exemplo, trouxe outra questão a ser resolvida.  Em que espaços as 

crianças irão estudar? As escolas em municípios e bairros periféricos sofreram com a 

superlotação de escolas precárias, com pouca infraestrutura e ausência de recursos que 

pudessem expandi-la.  

Para abordar a questão dos tratos com a ampliação dos espaços escolares, 
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demandados na ampliação dos programas e públicos através da redução do tempo, é 

necessário antes situarmos que a dinâmica da reforma curricular não poderia ter 

ocorrido sem reforma financeira. No caso da reforma operada por FHC, esta tinha por 

objetivo a produção de outra lógica de 

 

[...] “redistribuição”, de encargos financeiros entre União, estados e 

município, já que a EC 14/1996 “liberou” a união de parte das 

responsabilidades financeiras com o ensino fundamental, 

estabelecidas na Constituição de 1988, e forçou estado e, 

principalmente, municípios a assumir maiores responsabilidades na 

manutenção desse nível de ensino (ALGEBAILE, 2009, p. 277). 

 

A municipalização, tanto na reforma curricular como na financeira, se torna um 

imperativo essencial no contexto da reforma e reordenamento do Estado brasileiro por 

algumas razões: maior poder de intervenção, contato e controle nas localidades, 

aumento da receita financeira com as políticas de correção de fluxo que geram sobras de 

vagas nos municípios e, nesse caso, não necessitam de intervenção financeira para 

aumento de infraestrutura física e funcional nas escolas, adensamento no controle, 

alcance e definição da pobreza com a adesão municipal de programas assistenciais 

como o PETI e a Bolsa Escola (mais tarde Bolsa Família) que estimulam a ampliação 

das matrículas brutas nas redes municipais, principalmente, dos segmentos mais pobres 

da sociedade. Além do mais se aproveitou da infraestrutura escolar nos municípios, 

muitas vezes a mais equipada do lugar, para que fosse possível a expansão dos 

programas que não possuem bases institucionais próprias. Do ponto de vista municipal, 

isto vem resultando, segundo Rumert, Algebaile e Ventura (2013), em: 

 

Sobrecargas de gestão administrativa e de utilização de suas 

instalações e recursos materiais; em perda de capacidade de 

acompanhamento da realização financeira dos sistemas, redes e 

estabelecimentos que possa abrigar os novos programas; e em 

desorientação dos usuários dos programas cujos espaços de 

funcionamento não coincidem com as instituições às quais se 

vinculam (p. 57).   

 

 Dessa forma, os municípios acabam aderindo sem muita resistência aos 
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programas, e consequentemente, ao movimento de ampliação das vagas tendo em vista 

a procura de vantagens financeiras, técnicas, políticas, dentre outras, que poderiam dar 

melhores condições aos arranjos locais.  

Outro tipo de juste realizado em diversas administrações locais para abraçar a 

demanda de alunos que se expandia nas escolas dentro dessa “política de racionalização 

de custos”, foi a “refuncionalização dos espaços intraescolares disponíveis” e o 

revigoramento da “política de produção de “novos” espaços escolares, extremamente 

complexa e diversificada, no que diz respeito a suas formas, seus agentes, às escolas e 

que foi produzida e, certamente, seus efeitos” (ALGEBAILE, 2009, p. 296). 

O que há de novo no contexto atual é que as atuais práticas de “adaptações”, 

“truques”, “arranjos” e “manipulações de tempo-espaço”, antes ocorridas de maneira 

fragmentada e coexistente com grandes investimentos em escolas modernas, tornam-se 

agora não mais aspectos de determinada conjuntura, mas um recurso amplamente 

utilizado pelas administrações locais como um “modos operandi” de ampliar a oferta, 

sendo até mesmo incorporado, sistematizado e induzido pelo Governo Federal como um 

recurso gerencial.   

 No que diz respeito a “politica” de construção de novos espaços, estes assumem 

o mesmo teor de “resposta rápida à demanda” de “modo não sistemático” e não 

planejado, que historicamente se mostrou bastante eficiente em determinadas 

conjunturas, se congregando a ações racionais, planejadas e modernas difundidas em 

diversos níveis de governo. Assim são realizadas pequenas reformas nos prédios 

escolares, aluguel de espaços não-escolares, ocupação, cedências, etc. Estas práticas 

segundo Algebaile (2009, p. 297) “continuam a coexistir, sendo possível observar em 

diferentes municípios o uso de todos esse meios ao mesmo tempo”.  

Outro principal recurso de emergências no âmbito dos governos para atender a 

demanda é a política de anexos. O anexo não é propriamente uma escola, mas uma 

extensão desta, não tendo autonomia administrativa e mantém-se subordinada a uma 

escola sede que possuem prédio e gestão própria.  Dessa forma, há na compreensão da 

autora uma “economia administrativa” já que é possível uma expansão da oferta, sem 

necessariamente expandir-se a rede de ensino.  
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“Economiza-se”, com isso, especialmente na estrutura da gestão, já 

que os cargos de direção e orientação pedagógica, bem como seus 

aparatos funcional e material, praticamente não sofrem alterações 

significativas. A economia, nesse caso, também engloba as instâncias 

participativas e de controle social, ou seja, os conselhos escola-

comunidade que, hoje, são peças oficiais obrigatórias na gestão de 

cada escola, inclusive para que a mesma possa operar como uma 

unidade orçamentária, possibilitando, inclusive, o recebimento de 

verbas como a do PDDE. (ALGEBAILE, 2009, p. 299-300).  
 

 Outro fator que põe em cheque o sentido dessa ampliação da oferta mediante 

estratégia dos anexos são as condições de precariedade em que muitos destes se 

encontram. Relatórios feitos pela Comissão Interinstitucional e pelos pareceristas do 

Conselho Estadual do Ceará trazem a seguinte caracterização do estado de alguns de 

seus anexos:  

[...] prédios com as condições de segurança, iluminação e ventilação 

consideradas precárias, salas de aula pequena, com superlotação, onde 

os alunos se amontam, péssimo estado de conservação de carteiras e 

lousas; falta de livros didáticos, falta de bibliotecas; fornecimento 

irregular da merenda escolar; esgotos estourados; falta de professores 

e auxiliares de serviço (ALGEBAILE, 2009, p. 302). 
 

Sobre esta produção de espaços precários, Algebaile (2009) chama atenção para 

o excedente de poder que poder ser gerado pelo aproveitamento de espaços de 

instituições distintas. Já é uma prática das administrações locais adquirir “salas 

comerciais ou casas em condições precárias ou em locais distantes das áreas de maior 

demanda” alugando ou comprando “com base em critérios que favorecia os interesses 

dos donos dos prédios” (p. 298). Uma matéria da Folha de S. Paulo em 2002 (p. 4-2) 

ilustra este fenômeno como recorrente também nas redes estaduais, como diz no texto: 

 

[...] o ano letivo começou de maneira improvisada para cerca de 150 

mil alunos de escolas estaduais de ensino médio e fundamental do 

país. Salas de aula funcionam em igrejas, centros espíritas, casas 

abandonadas e até em construções de madeirite. Pelo menos treze 

estados tiveram que adotar uma estratégia de emergência para atender 

à demanda de pessoas que procuram o ensino público (in: 

ALGEBAILE, 2009, p. 298).  
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Além da política de incorporação de espaços precários para garantir o 

suprimento da demanda sem abrir novas vagas, houve também a incorporação de 

escolas já existentes constituídas por um baixo número de alunos, turmas e professores 

e na maioria das vezes situadas nas zonas rurais ou em comunidades mais periféricas, às 

escolas de grande porte. Essa operação possibilitaria um nivelamento entre os resultados 

educacionais destas escolas, com os das escolas maiores e mais modernas mediante a 

transformação destas duas em apenas uma. Com isso, notou-se na metade da década de 

90 e início dos anos 2000 uma diminuição considerável do número de estabelecimentos 

escolares em todo o Brasil, passando de “198.032 em 1995, para 183.448, em 1999, e 

para 169.075, em 2003. Ou seja, no geral, menos 28.957 estabelecimentos de ensino em 

oito anos.” (ALGEBAILE, 2009, p. 304). Essa queda de estabelecimentos de ensino que 

ofertavam o ensino fundamental I foi comemorada como um avanço nos índices de 

repetência e retenção obtidos com as políticas de correção de fluxo do governo federal.  

No entanto, o que houve de verdade foi a incorporação dos alunos das escolas 

menores (unidocentes e autônomas) nas de maior porte. Esse recurso permitiu às 

administrações locais e secretarias de educação, principalmente, economizar nos 

investimentos em materiais, profissionais, em infraestrutura, etc. Cabe destacar que 

muitas destas escolas unidocentes e autônomas (geralmente situadas nas zonas 

campesinas) são invisibilizadas nos dados estatísticos e, neste sentido, suas condições 

reais são mascaradas ou abordadas já dentro da “média” da rede física de ensino dos 

municípios, sem o aprofundamento de suas particularidades.  

A institucionalização de velhos e primitivos recursos, truques e manipulações 

que datam do início do século é uma prova de que o Brasil é mesmo um animal 

estranho, como nos diz Francisco de Oliveira (1988). Além de sua evolução não apagar 

seus traços primitivos, eles podem ser inclusive aperfeiçoados a partir de sua 

institucionalização. O revigoramento no âmibito jurídico-legal e nas reformas que se 

traduziram em encurtamentos no tempo e no espaço escolar para dar conta da expansão 

da oferta de vagas nos municípios foi uma marca essencial da gestão de FHC. Resta-nos 

saber como esse processo vem ocorrendo nos governos que o precederam, rastreando os 

elementos de continuidade e ruptura. 
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2.7 O aprofundamento do modelo liberal-periférico nas gestões Lula/Dilma: a 

manutenção das cidades (des)educadoras.  
 

Sob a insígnia do neodesenvolvimentismo alguns intelectuais brasileiros de 

diversos campo do conhecimento48 afirmam a tese de que se concretizou na gestão do 

governo petista (Lula: 2003-2010/ Dilma 2011-2014) uma alternativa concreta em 

relação ao padrão de acumulação inspirado pela ortodoxia neoliberal na gestão de FHC 

(SADER, 2011) que pode ser reconhecidamente considerado como uma estratégia 

(neo)desenvolvimentista, ou como é dito por alguns, pós-neoliberal (SADER, 2011).  

No entanto, há um amplo e polêmico debate na atualidade que põem em cheque a 

existência deste (neo)desenvolvimentismo anunciado como estratégia de 

desenvolvimento do governo atual, partindo das raízes históricas do termo 

desenvolvimentismo e de sua definição na literatura.  

Vimos que o desenvolvimentismo ou nacional-desenvolvimentismo como era 

chamado surgiu em meados da década de 50 como uma alternativa etapista para a 

superação do subdesenvolvimento brasileiro no qual o atraso (colonial, feudal e/ou 

semifeudal) seria uma barreira ao moderno (capitalismo) e precisava ser removido 

(OLIVEIRA, 1988). Dessa maneira, a resposta de caráter etapista de desenvolvimento 

tinha por premissa uma “industrialização via substituição de importações, melhoria do 

padrão de comércio, maior controle nacional do sistema produtivo e subordinação da 

política monetária à política de desenvolvimento” (FONSECA, CUNHA E BICHARA, 

2013, p. 406). Assim de maneira gradual e respeitando cada fase do processo de 

desenvolvimento capitalista (da superação da acumulação primitiva até a construção de 

um parque industrial complexo e integrado equilibradamente em todas as regiões 

brasileiras). 

Há muitas divergências mesmo entre aqueles que consideram o governo petista 

como neodesevolvimentista quanto a incorporação total ou parcial das premissas do 

antigo desenvolvimentismo. Bresser-Preira (2012), por exemplo, se coloca na linha dos 

                                                           
48 Os mais conhecidos talvez sejam Mercadante (2011); Pochaman (2010); Sader (2011).   
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novos desenvolvimentistas49, que apontam a impossibilidade de revigorar o pensamento 

da época tal qual, mas sugere uma tentativa de mesclar pressupostos teóricos do velho 

desenvolvimentismo (Estado forte e investidor) atualizando-os as demandas da 

macroeconomia global (mercado forte - equilíbrio da inflação e rejeição dos déficits 

fiscais).  

Outra linha é a que está presente no programa de governo do PT, denominada de 

social-desenvolvimentismo ou neodesenvolvimentismo. O caráter de mudança desse 

modelo está baseado na produção de bens e serviços e na distribuição equitativa da 

renda (MERCADANTE, 2010; POCHMANN, 2010). Assim, sua implementação, ao 

contrário da ortodoxia neoliberal, estaria conjugando crescimento econômico com 

equidade social (MERCADANTE, 2010; POCHMANN, 2010), um sonho antigo dos 

ideais nacional-desenvolvimentistas brasileiros do século XX, que se expressam:  

  

(a) no fomento à produção via financiamento de capital e 

investimentos públicos em infraestrutura; (b) na expansão do 

mercado de consumo de massa via programas de transferência 

de renda, elevação do salário mínimo e do crédito ao consumo; e 

(c) apoio à formação de grandes empresas brasileiras, 

transformando-as em agentes competitivos em frente às 

multinacionais tanto no mercado interno como no mercado 

internacional, via crédito e outros incentivos regulatórios para 

aquisições e fusões, e também via apoio diplomático, em 

especial nas relações Sul-Sul ((MORAIS E SAAD-FILHO, 

2011, p. 520) 

 

Como uma posição mais crítica a esse debate temos uma reflexão que sustenta 

que o neodesenvolvimentismo na verdade representou a estruturação de uma nova 

recomposição na “frente política” ou bloco de forças classistas dentro dos marcos 

neoliberais (BOITO, JR. E BERRINGER, 2013).  

Tese complementar a esta é a assumida por alguns autores de que o 

neodesenvolvimentismo é na verdade um atrativo ideológico que escamoteia o 

                                                           
49 Baseada teoricamente no keynesianismo e no (neo)estruturalismo cepalino. Segundo Morais e Saad-

Filho (2011) essa fusão busca a superação “do nacional-desenvolvimentismo tradicional e adequando os 

seus princípios às novas realidades emergentes da revolução tecnológica e da globalização” (p. 520).  
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aprofundamento de fundo da ortodoxia neoliberal no Brasil feita pelo PT. Este 

aprofundamento tem como base o “modelo liberal periférico” (FILGUEIRAS E 

GONÇALVES, 2007). Neste sentido, os autores são ainda mais enfáticos nessa posição 

ao afirmar que o que ocorre de fato é um neodesenvolvimentismo às avessas (idem, 

2007) já que os eixos estruturantes do desenvolvimentismo são invertidos no governo 

Lula/Dilma para aprofundar o modelo já iniciado por FHC.  

Vejamos as questões referentes aos investimentos em infraestrutura urbana e nas 

cidades, por exemplo, já que este é um aspecto importante para a discussão das cidades 

educadoras e territórios educativos.  

É inegável que a implementação do primeiro e segundo PAC (programa de 

aceleração do crescimento) no âmbito das estratégias econômicas e o Programa Bolsa 

Família no âmbito social, mais especificamente, na focalização da redução da pobreza, 

trouxeram impactos importantes na vida de milhões de brasileiros e foram os carros-

chefes do governo petista. Segundo dados divulgados pela ministra do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) em 201350, Tereza Campello, essas ações permitiram 

uma redução de 28% da pobreza do país (70% mais que o estabelecido pela meta do 

milênio da Organização das Nações Unidas (ONU)) e a saída de 22 milhões de pessoas 

da situação de miséria, considerando o critério utilizado de ½ salário mínimo por mês 

para definir esta condição.   

Esse quadro de mudanças em determinados aspetos sociais está sendo discutidos 

por alguns intelectuais (BARBOSA E SOUZA, 2010; MERCADANTE, 2010; 

POCHMANN, 2010; SADER, 2011) como resultado de inflexões no padrão de 

acumulação brasileiro. Essa tese é comumente reafirmada pelos pesquisadores que 

defendem a tese do (neo) desenvolvimentismo.  

No entanto, analisando a atuação do Estado brasileiro no enfrentamento das 

questões estruturais herdadas de nossa formação dependente e desigual, percebemos que 

continua ainda mais firme a subordinação do Estado brasileiro as imposições neoliberais 

da apologética da globalização. A gramática da política macroeconômica brasileira da 

                                                           
50 Ver em: http://blog.planalto.gov.br/bolsa-familia-reduziu-a-extrema-pobreza-em-28-nos-ultimos-dez-

anos/. Acesso em: 29/06/2014 

http://blog.planalto.gov.br/bolsa-familia-reduziu-a-extrema-pobreza-em-28-nos-ultimos-dez-anos/
http://blog.planalto.gov.br/bolsa-familia-reduziu-a-extrema-pobreza-em-28-nos-ultimos-dez-anos/
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década de 1990 e que tem como tripé prioritário: o ajuste fiscal, o controle da inflação e 

flexibilização cambial, longe de estar sendo negada pelo governo petista, vem sendo 

aprofundada para manter em primeiro plano a hegemonia do capital-imperial no bloco 

de poder (FILGUEIRAS E GONÇALVES, 2007). 

Com este revigoramento do modelo liberal-periférico na macroeconomia, temos 

assistido à postura conformada do Estado brasileiro em questões que remontam ao 

nosso subdesenvolvimento como: a) a manutenção de estruturas produtivas retrógadas 

herdadas do período colonial; b) o arcaico papel de exportar commodites51 para 

abastecer os centros do capital (reciclagem da relação colônia-metrópole); c) uma maior 

vulnerabilidade estrutural tendo em vista que a base da economia (exportação) se torna 

cada vez mais dependente das nuances do mercado internacional global; d) recuo na 

possibilidade de ampliação e avanço do parque industrial-tecnológico interno; e) 

política de desnacionalização das empresas para atrair os capitais financeiros do 

exterior; e) dominação da esfera financeira sobre a produtiva; f) aprofundamento das 

distâncias entre pobres e ricos (FILGUEIRAS E GONÇALVES, 2007).  

Esses pontos implicam na conservação modernizada do Brasil, reformada na 

década de 1990, como “plataforma emergente de valorização financeira internacional” 

(PEREIRA, 2012, p. 734). Só que no contexto atual, com a abertura do comércio 

internacional e o grande fluxo de capitais estrangeiros, o Brasil reciclou a sua 

dependência externa que agora não é somente tecnológica. Segundo Pereira (2012, p. 

734) “além de o país voltar a sua antiga condição de produtor e exportador de bens 

primários, ou a sua vocação agrícola, ele se vê submetido ao que vem sendo 

denominada “servidão financeira””.  

Assim sendo, as marcas históricas do desenvolvimento retardatário, dependente 

e desigual/combinado brasileiro se mantém, mesmo que inovadas no atual governo. 

                                                           
51  Produtos de origem primária de grande capacidade comercial no mercado exterior e de estocagem sem 

perdas significativas. Caracterizam-se pelo baixo valor agregado já que sua produção não exige alto grau 

de industrialização.  As commdities poder ser agropecuários, minerais e financeiros.  São exemplos de 

commodities:  café, trigo, soja, milho, algodão, açúcar, álcool, boi, ouro, prata, cobre, aço e petróleo, 

dólar, euro, ações de grandes empresas, títulos de governos nacionais, etc. No caso do Brasil, sua inserção 

no comércio internacional se dá via exportação de commodities do tipo agropecuários, minerais, como 

destaque para o petróleo, a soja e o minério.  
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Inclusive, nesse processo de modernização sem romper com o modelo liberal periférico, 

(re)configurou-se também o bloco de poder dominante no país que se estrutura no 

governo petista: hegemonia do capital financeiro, pelo monopólio da terra e pelo 

preservação e incentivos dos fundos privados de pensão. Isso sem falar nas “políticas de 

liberação dos transgênicos e de formação de superávit primário para remunerar capitais 

financeiros” (ANTUNES, 2011, p.129 apud PEREIRA, 2012, p 475). 

Nesse caminho, mesmo conseguindo incorporar uma grande fração da classe 

trabalhadora em sua frente política com a melhora das “condições sociais de muitos 

brasileiros”, o falso neodesenvolvimentismo vem também melhorando “muito mais a 

remuneração do capital financeiro, industrial e do agronegócio que operam no país” 

(PEREIRA, 2012, p. 746). Até porque estamos falando de um modelo de 

desenvolvimento pró-capitalista, ou seja, no qual não se pode integrar à todos e muito 

menos resolver seus problemas históricos.  

A análise das questões que dizem respeito ao direito à cidade é um elemento 

importante para a análise da viabilidade das cidades educadoras e dos territórios 

educativos. A questão urbana no Brasil é pauta central na luta de classes por seu caráter 

orgânico com a nossa formação desigual e combinada. Assim, pode-se notar que apesar 

de ter havido via PAC uma intervenção do Estado nas questões de habitação, 

saneamento básico e transporte urbano depois de um longo período, “um intenso 

processo de especulação fundiária e imobiliária promoveu a elevação do preço da terra e 

dos imóveis considerada a ”mais alta do mundo” (MARICATO, 2012, p. 26)”.  

Isso implica dizer que a tensão entre o PAC “que previa projetos de recuperação 

urbanística elevando a condição sanitária e de acessibilidade, entre outras” (Ibidem, p. 

21) e o programa Minha Casa, Minha Vida que representava a visão empresarial da 

política habitacional “sem levar em consideração o espaço urbano em seu conjunto, e 

muito menos a cidade já comprometida pela baixa qualidade” (Ibidem, p. 21) teve como 

resultado de suas contradições: 

 
[...] a reprodução da desigualdade e da segregação [que] se deu pela 

agressividade com que os capitais imobiliários reassumiram o 

mercado de terras expulsando literalmente, até mesmo com despejos 
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violentos ou incêndios cujas origens nunca foram bem explicadas, as 

favelas ou ocupações ilegais situadas em áreas com algum potencial 

de valorização. (MARICATO, 2012, p. 24). 

[...] sem reforma urbana (leia-se reforma fundiária e imobiliária) não 

haverá desenvolvimento, mas apenas crescimento com reprodução da 

forte desigualdade social e profunda predação ambiental.  Distribuição 

de renda é importante, mas não garante a “distribuição de cidade”, ou 

seja, o direito à cidade (MARICATO, 2012, p. 31).  

 

Com isso, sem o enfrentamento das questões que reproduzem o 

subdesenvolvimento urbano, dentre elas a “especulação fundiária (patrimonialista) que 

se manteve no contexto da financeirização” (ibidem, p. 26) é impossível falar de um 

neodesenvolvimentismo mais amplo. Vale salientar, no entanto, que o governo petista, 

principalmente a gestão de Lula (2003/2010), teve amplas oportunidades de 

enfrentamento de reverte quadros estruturais possibilitados pela conjuntura externa52.   

Do ponto de vista da política social, de fato ocorreu no Governo do PT, um 

“aliviamento” momentâneo da pobreza do que propriamente seu enfrentamento. Um 

processo de compensação dos malefícios do aprofundamento neoliberal. Afinal, 

enfrentar a pobreza exigiria medidas muito mais profundas na estrutura socioeconômica 

brasileira que pudessem transformar a forma como se constituiu a relação capital-

trabalho herdada do período colonial. Ao contrário, a rápida e larga expansão do 

atendimento de programas de cunho assistencial e focalizado como o Bolsa-Família, 

encarados como “marcas” deste governo, sem significarem rupturas com o governo 

anterior, foram na verdade “a contraface dos superávits fiscais primários” 

(FILGUEIRAS E GONÇALVES, 2007) possibilitados pelo arroxo fiscal e redefinição 

do papel do Estado. Sendo assim, já se apresentavam como tendência no governo FHC 

e falam mais de perto de conservação do modelo do que rupturas com este. 

Concordando com a ideia desse continuísmo, Fonseca, Cunha e Bichara (2013, p. 421) 

afirmam justamente que:  

 

o principal fator explicativo do crescimento no período mais recente é 

a estabilidade econômica, ou seja, o fato de o governo Lula, a despeito 

                                                           
52 Ver o texto “Nacional-Desenvolvimentismo às avessas” de Reinaldo Gonçaves (2011) publicado nos 

anais do I Circuito de Debates e Acadêmicos.    
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do assistencialismo, ter mantido as linhas gerais da política econômica 

de matiz ortodoxo do governo F. H. Cardoso (metas de inflação, altas 

taxas de juros, câmbio valorizado, superávit primário).  

 

Além disso, o caráter focalizado das políticas assistencialistas, sem mudar e sem 

intervir nas causas estruturais dos problemas da sociedade brasileira, desloca o 

problema para o interior da própria classe trabalhadora, como expressão de suas 

diferenças e particularidades. Uma velha estratégia do Estado brasileiro que segundo 

Pereira (2012, p. 738) trata-se de  

[...] ortodoxias ideológicas e moralistas (Dean, 2006), em torno de 

uma ética de autorresponsabilização dos indivíduos pobres, que 

obriga a estes a autossatisfazerem suas necessidades sociais; ou, então, 

a darem algo em troca pelos auxílios públicos recebidos, como se 

fossem eternos devedores, e não credores, de vultosas dívidas sociais 

(Pisón,.1998) (grifos do autor).  
 

Seguindo essa orientação, políticas como o Bolsa Família que focalizam na 

extrema pobreza servem também como “instrumento de ativação dos indigentes para o 

trabalho, geralmente precário, por meio de condicionalidades ou contrapartidas que, na 

maioria das vezes, revelam‑se autoritárias e punitivas” (PEREIRA, 2012, p. 738). Uma 

destas condicionalidades é a obrigatoriedade de matrícula dos filhos da classe 

trabalhadora na escola. Essa é outra forma histórica de centrar na própria classe 

trabalhadora os problemas do capital, associando sua condição de pobreza a suas baixas 

taxas de escolarização, ao mesmo tempo em que se especializa a relação escola-

assistencialismo.   

 Importante situarmos que programas educacionais como o PME focalizados em 

territórios de maior pobreza e vulnerabilidade social através de vínculos com políticas 

assistenciais (PBF) vem sendo referência para a formulação de políticas  mais amplas 

como o Plano Nacional de Educação (PNE-2011/2020).  

Essas ações no plano da política pública educacional nos fazem crer o Estado 

brasileiro vem tentando institucionalizar formas precárias (truques modernos), de baixo 

custo e marginais que se utilizam da escola para “integrar marginalmente os pobres, 

desobrigando o Estado de expandir outras políticas setoriais” (ALGEBAILE, 2008, p. 

14). Esse quadro sinaliza para o caráter permanente, e não emergencial ou transitória, 
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com que o Estado brasileiro vem modernizando os atrasos educacionais em consonância 

com os interesses político-econômicos. A própria formulação de critérios do público-

alvo do programa: 50% de estudantes participantes do Programa Bolsa Família”53 indica 

para onde está indo esse tipo de escola (fenômeno da “espacialização”), funcional ao 

Estado para o controle e gestão da pobreza via escola pública com o “cadastramento do 

pobres” (ALGEBAILE, 2009) intermediado pelo programa.  

Os limites dessa falsa alternativa de desenvolvimento econômico, que são as 

próprias contradições ontológicas do capital no contexto da luta de classes, já podem ser 

observados nas revoltas e insatisfações que tomaram conta do Brasil em junho de 201354 

e nos ataques mais agressivos do capital-imperial com a Copa do mundo e as 

Olimpíadas no Brasil que expulsaram cerca de 170.000 moradores “das redondezas para 

viabilizar um processo de expansão imobiliária e de construção de um pedaço do 

cenário urbano global.” (MARICATO, 2012, p. 27).  

As manifestações populares em vários territórios brasileiros abalaram a imagem 

de um “país de todos” onde tudo parecia bem com o aumento do consumo da classe 

popular. Mostraram que a situação de setores como: transporte público, educação e 

saúde pública e acessibilidade urbana contrastam com os ideais do 

neodesenvolvimentismo anunciado. Além disso, a democracia institucional blindada a 

mudanças em sua gramática política e muito aquém dos interesses populares também 

foi posta em cheque com a negação da representação política.  

 A estratégia do Mais Educação inspirada pelos princípios da carta das Cidades 

Educadoras expõe nesse sentido uma contradição do governo: um novo tipo de 

educação, sem enfrentar os velhos males. Como a cidade pode educar sem estar 

educada?  

Em sua versão petista, a escola “Mais Educação” é propagandeada sob as 

insígnias da contemporaneidade, da democracia, da pluralidade, do desenvolvimento, do 

saber popular, enfim, se apropriando de conceitos e teorias formuladas no campo da 

                                                           
53 Ver em: Manual Operacional de Educação Integral (BRASIL, 2013). 
54 Para um maior aprofundamento ver: MARICATO, Hermínia... [et al]. Cidades Rebeldes: passe livre e 

as manifestações que tomaram as ruas do Brasil”. 1. ed. – São Paulo: Boitempo: Carta Maior, 2013.  
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esquerda. Mas o que aparenta ser modernização cumpre a função de camuflar as 

modernizações seletivas que ocorrem na gramática mais profunda da economia política 

brasileira e que se expressam nas cidades.   

O falso discurso do (neo) desenvolvimento não se sustenta sozinho, ele precisa 

de outras mediações que sirvam de âncora para desvio de foco. Considerando a 

formação da escola pública brasileira, discursos como o do neodesenvolvimentismo 

utilizam a escola como “capa” para disfarçar seu “conteúdo” conservador da ordem.  

Produzir a imagem de uma escola contemporânea busca passar a impressão de 

que a sociedade vem avançando. Essa é o inesgotável alcance concreto e simbólico da 

escola na sociedade brasileira. Alcance esse útil tanto para aprofundar as desigualdades 

ou para revelar suas contradições.    
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3 EXPERIÊNCIAS E CONCEPÇÕES DE TEMPO-ESPAÇO ESCOLAR 

PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL. 
 

“A revolução cultural de fins do século XX 

pode assim ser mais bem entendida como o 

triunfo do indivíduo sobre a sociedade, ou 

melhor, o rompimento dos fios que antes 

ligavam os seres humanos em texturas 

sociais”.  

 (ERIC HOBSBAWMN) 

 

3.1 As matizes político-ideológias da educação integral: introduzindo o debate  
 

As novas investidas de educação integral na atualidade estão se expressando 

como sinônimos de mudanças organizativas no interior da escola através da ampliação 

dos tempos e espaços escolares/educativos. Essas ampliações também estão implicadas 

com a possibilidade de se traduzirem em soluções frente aos reclames educacionais na 

contemporaneidade no bojo da extensão das funções da escola pública.   

No entanto, o debate sobre a educação integral vai além das ações no campo 

organizacional da instituição escolar como ampliações de tempo-espaço educativo. 

Antes, compreendendo que há diferentes concepções de educação integral, o debate se 

fortalece quando toma por base as diferentes matrizes ideológicas que inspiram distintos 

projetos educativos visando uma formação integral. Sendo assim, nos propomos a 

apresentar e discutir em um primeiro momento, sob um ângulo político-filosófico, as 

diferentes concepções de educação integral que em termos sociohistóricos nos ajuda a 

compreender também os embates ideológicos que eclodiram no país, principalmente no 

século passado, e que influenciaram o pensamento educacional brasileiro. Também 

teremos como tarefa identificar de que forma a questão do tempo-espaço 

educativo/escolar se apresenta em suas concepções político filosóficas.  
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De maneira geral podemos situar que o ideário da educação integral tem sido 

disputado por quatro matrizes ideológicas com visões sociais diferentes, a saber: 

anarquismo, conservadorismos, liberalismo e socialismo. Considerando que estes 

diferentes projetos de sociedade, (adotando aparências sempre diferentes) têm estado 

constantemente em luta entre si, engendram também particularidades quando aos seus 

ideais de formação integral. Desse modo, estamos tomando como referência a 

categorização das concepções de educação integral no Brasil utilizados por 

(CAVALIERE, 2002) e (SILVA E SILVA; 2012), a saber: Conservador-Integralista, 

Socialista-Anarquista, Liberal-Pragmatista e Socialista-Marxista55. Nossa pretensão é 

identificar os nexos entre estas concepções e a formação da arquitura escolar no Brasil, 

já trabalhadas no capítulo anterior, a saber: escolas monumentais (coloniais e 

republicanas); escolas de improviso e escolas funcionais.   

 

3.1.1 A crítica liberal-pragmatista ao tempo-espaço escolar tradicional 

 

Influenciado pelos postulados do Iluminismo, a discussão da escola pública 

estava associada à formação de um ser humano contrário aquele pensando no período da 

idade média (século V ao século XV).56 Pregava-se a importância da “razão 

esclarecedora” como um instrumento de maturidade do ser humano que o permite 

controlar seu próprio destino. Ou seja, a consolidação plena da capacidade de raciocínio 

analítico se coloca como um elemento que expressa a maioridade do gênero humano na 

busca pela liberdade. E liberdade só é possível através da “autonomia plena da razão 

perante lógicas externas, heterônomas a ela. (BOTO, 2003, p. 737).  

                                                           
55 Há diversos trabalhos que discutem as matizes ideológicas que influenciaram o debate da educação 

integral no Brasil. No entanto na maioria deles, a concepção socialista-marxista quando não está incluída 

é tratada como sinônima da corrente socialista anarquista. Essa classificação em quatro concepções pode 

ser encontrada nos trabalhos de Nóbrega e Silva (2009); Barbosa e Silva (2012); e no livro: Educação 

integral no Brasil de hoje (SILVA E SILVA, 2012).       
56 Influenciado pela hegemonia da igreja católica, formulou-se na idade média, também conhecida como 

idade das trevas ou obscurantismo, uma concepção que corroborava com a existência de uma instância 

superior ao ser humano, supra-sensível, supra-inteligível, real e perfeita que o condicionaria e o 

determinaria. Dessa forma, o sentido da vida dos seres humanos deveria estar subordinado a um tipo de 

plano metafísico traçado por Deus.    
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A centralidade do projeto iluminista que buscava superar o estado de 

menoridade do ser humano através de uma razão abstrata, centrada no intelectual e na 

consciência idealizada, culminou do ponto de vista educativo em uma pedagogia de 

caráter racionalista e unilateral.   

No Brasil estes aspectos foram predominantes na pedagogia tradicional, 

expressa tanto na vertente religiosa como na laica (SAVIANI, 2005). A memorização e 

reprodução de conceitos pelo aluno, a ênfase no professor, métodos rígidos e acabados 

de planejamento e avaliação eram aspectos principais desta tendência pedagógica 

(Saviani, 2000). No ponto de visto do espaço físico, é possível identificar algumas 

relações entre a pedagogia tradicional (religiosa e laica) e o tipo de arquitetura escolar 

presentada nas escolas monumentais.  

No período colonial em que era predominava o ensino jesuítico, a arquitetura 

escolar estava muito vinculada às edificações religiosas. Nesse tipo de arquitetura, como 

já foi dito no capítulo anterior, o que importava era o valor estético do espaço físico 

para a afirmação dos valores do idealismo religioso ligado à catequese. Os colégios 

tinham a aparências de grandes catedrais e igrejas, geralmente anexadas ànexadas à 

conventos. São exemplos atuais desse tipo de arquitetura as instituições confessionais. 

O aspecto monumental da infraestrutura escolar foi ainda mais afirmado na 

institucionalização do ensino jesuítico através do plano de ensino denominando Ratio 

Studiorium. Seus traços elitistas e formais acabam por informar a que público era 

destinado o novo plano de ensino: formação da elite colonial (SAVIANI, 2011). 

O outro ciclo das escolas monumentais, correspondentes ao período da república 

velha, representa a vertante laica da escola tradicional. Influenciados pelos ideiais 

iluministas e republicanos burgueses, havia nesse contexto uma preocupação no Brasil 

em superar “a situação de opressão, própria do antigo regime, e ascender a um tipo de 

sociedade fundada no contrato social celebrado livremente entre os indivíduos” 

(SAVIANI, 2005, p. 5-6). Para tanto, era necessário vencer algumas barreiras culturais 

herdadas do período colonial e imperial. Na avaliação dos republicanos, a principal 

delas era a barreira da ignorância. Segundo Saviani (2011) acreditava-se que “só assim 

seria possível transformar os súditos em cidadãos, isto é, em indivíduos livres porque 
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esclarecidos, ilustrados” (p. 6). Atribuir como causa dos problemas sociais, dentre eles a 

marginalidade, a falta de esclarecimento e a ignorância, colocou a escola como antidoto 

para a superação deste quadro. Daí a ênfase no ensino diretivo, na hierárquica dos 

conhecimentos, na ênfase do papel do professor, etc., para garantir a apropriação 

abstrata e racionalista do acervo cultural sistematizado pela humanidade.  

A centralidade da escola nesses períodos influenciou o olhar sobre seu projeto 

arquitetônico e infraestrutura. Grandes escolas foram construídas nos principais centros 

urbanos do Brasil, localizados no litoral, para afirmar a tendência progressista da 

sociedade brasileira.  

A presença das novas escolas monumentais através de uma expressão estética 

imponente, diferentemente dos projetos coloniais que tinham funções simbólicas 

catequéticas, assumia-se enquanto instituições orientadoras da superação do atraso por 

meio do acesso à cultura erudita e clássica.  Portanto, o caráter de sua monumentalidade 

é também uma conseqüência da preocupação em afirmar as escolas públicas como os 

edifícios mais “evidentes” e particularmente diferenciados da cidade, facilmente 

percebidos e identificados como espaços da esfera governamental república. Guardam, 

portanto, a insígnia da ordem, progresso e do desenvolvimento.   

Os grupos escolares, por exemplo, representantes desse tipo de arquitetura, eram 

referência para a própria arquitetura das cidades. Eram prédios que pareciam estar a 

frente de seu tempo. Chamados também de “novos templos”, estes edifícios 

intencionalmente se diferenciavam dos demais para simbolizar as finalidades sociais, 

morais e cívicas da escola pública, entendida como tal, como instituição específica na 

formação do cidadão republicano.              

No entanto, o caráter e elitista e a tradição erudita desse tipo da pedagogia 

tradicional e de seu modelo arquitetônico de escolas começaram a receber diversas 

críticas. Como movimento de renovação do próprio campo liberal, nasceu uma teoria da 

educação denominada de “escolanovismo”. Segundo o diagnóstico dessa teoria o 

modelo de escolas monumentais e seu ensino tradicional se revelaram inadequados 

acompanhar para os ideais de desenvolvimento e progresso de uma nação batendo na 

porta da industriação e da urbanização. A questão da marginalidade, por exemplo, não 
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poderia ser entendido como um problema de ignorância ou de falta de conhecimento das 

classes populares, e sim de exclusão da escola. Para o escolanovismo não era a 

sociedade que deveria se adaptar a escola, mas, a escola que deveria se adaptar a uma 

sociedade diversificada para integrar os excluídos, os rejeitados e os diferentes. Nessa 

perspectiva o escolanovismo afirma: “alguém está integrado não quando é ilustrado, 

mas quando se sente aceito pelo grupo e, por meio dele, pela sociedade em seu 

conjunto” (SAVIANI, 2005, p. 7).  

Cunhada também pedagogia nova, o fato é que esse movimento muito 

rapidamente se espalhou nos discursos educacionais que se denominavam progressistas. 

Fora, inclusive, amplamente defendido por educadores de grande expressão na Europa e 

nos Estados Unidos, em fins do século XIX, como: Claparède, Montessori, Decroly, 

Dewey e Freinet. Estes educadores foram bastante influenciados pela ampliação das 

discussões da noção de democracia da filosofia pragmatista de John Dewey.  

Compreendiam que um modelo de escola democrática devia estar orientada muito mais 

para/pela experiência de cada sujeito, ao invés da busca frenética pela formação de um 

modelo ser humano simbolizado na capacidade de pensar aos moldes da tradição 

iluminista. É baseado nesse tipo orientação que estamos denominando essa concepção 

no debate da educação integral de liberal-pragmatista (SILVA E SILVA, 2012) 

(CAVALIERE, 2002).  

A escola deveria formar um sujeito capaz de por si mesmo, pela pesquisa ou pela 

ação, encontrar os próprios caminhos para o seu lugar na sociedade. A individualidade 

no processo de ensino buscava superar a necessidade de se estabelecer noções 

universais previamente existentes como objetivos a serem alcançados. O mais 

importante não era aprender o que se estabeleceu como objetivo, o conteúdo em si, mas, 

vivenciar experiências de natureza distintas na escola, incorporando aquilo que se 

coloca como necessário para a vida em uma sociedade liberal-democrática e moderna. É 

mais importante aprender a estar sempre aprendendo do que aprender algo específico.  

Para Dewey, sendo a escola uma instituição social integrada à sociedade, sua 

função social está em ser o espaço da vida em sociedade ao invés de prepara-la para 

algo que virá depois. Segundo Cavaliere (2002, p. 258), no escolanovismo a experiência 
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em si já é “aprendizagem, é transformação, é um modo de existência, não sendo 

possível dissociar tais elementos. A vida humana é uma teia de experiências e, portanto, 

de aprendizagens variadas”.   

 Em relação às rupturas, as teorizações da pedagogia nova estão ambasadas pelos 

avanços científicos no campo da educação advindas das contribuições da biologia e da 

psicologia. Esses campos disciplinares possibilitaram a formulação de “uma nova visão 

da criança, da aprendizagem, da educação em geral e da educação escolar” 

(CAVALIERE, 2002, p. 252). Ocorre nesse modelo segundo Saviani (2011, p.8) um 

processo de biopsicologização da sociedade, da educação e da escola. Essa ideia levou 

a seguinte conclusão: os homens são essencialmente diferentes (idem).   

A individualidade, a diferença, a experiência, a particularidade, dentre outras 

categorias que referenciam o ensino escolanovista não romperam com a velha crença no 

poder “salvacionista” da escola em termos de justiça social presente na escola 

tradicional. No entanto, isso só seria possível se a escola se adaptasse aos próprios 

anseios, desejos e interesses dos alunos. A ideia era que os espaços escolares pudessem 

servir de espaços de sociabilidade destinados aos “rejeitados” e, crescentemente, 

excluídos do acesso à equipamentos sociais urbanos pelas reformas urbanas que lhes 

empurravam para os morros e para as periferias e subúrbios da cidade. Essa concepção 

acredita que a escola, quando conscientemente preparada, é o principal espaço para a 

inclusão, guiada pelo respeito às diferenças. Nesse caminho se põe como desafio para a 

escola: 

 
[...] ser capaz de favorecer o mais diversificado e intensivo 

compartilhamento da experiência (...) [ser] comunidade intersubjetiva, 

democraticamente estruturada, na qual se possibilitará, por meio da 

comunicação da experiência, a construção de alguma identidade 

coletiva. (CAVALIERE, 2002, p.266).   

 
 

Essa crença na escola como o espaço propício para a multiplicação de 

identidades e experiências se dá pela ideia de que esta instituição seja um espaço 

privilegiado, “livre de pressões e disputas econômicas imediatas. Um contexto propício 
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à conscientização e reelaboração por meio de novas formas culturais que podem assim 

encontrar espaço para emergir” (CAVALIERE, 2002, p. 267). 

 Essas premissas eram indicativos para afirmar que as escolas monumentais e sua 

estética sombria, disciplinadora, imponente, silenciosa, rígida, não eram funcionais ao 

tipo de educação que a teoria escolanovista buscava oferecer. Pensava-se no contrário: 

uma escola que funcionasse de maneira alegre, movimentada, flexível, barulhenta, 

multicolorida e multidiversificada, ou seja, que espelhasse o universo infantil tal qual 

era entendido. No movimento escolanovistas a arquitetura escolar passara a se 

preocupar menos com a questão estética e mais com a funcionalidade dos espaços 

físicos e da arquitetura. Daí a relação indissolúvel entre escolanovismo e escolas de 

arquitetura funcionalistas.   

Várias experiências de influência dos ideais pragmatista foram difundidos pela 

Europa e EUA, este último contexto de maior adesão dessas práticas, a saber: na 

Europa:  “escolas de vida completa” na Inglaterra; os “lares de educação no campo” e as 

“comunidades escolares livres” Alemãs; as “casas das crianças” na Itália;  a “casa dos 

pequenos” em Genebra; a “escola para a vida” em Bruxelas. Nos EUA temos: a “escola 

universitária” (CAVALIERE, 2002).  

No Brasil, as ideais escolanovistas e a preocupação com a arquitetura escolar na 

perspectiva funcionalista, foram trazidos pelo educador Anísio Spínola Teixeira (1900-

1971), um dos mentores intelectuais do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 

1932. Anísio e outros educadores ligados ao movimento da Escola Nova, buscavam 

(re)organizar a instituição escolar para formar o “cidadão”, com a oferta de “atividades 

intelectuais, profissionais, artísticas, físicas e ainda de saúde, congregando, 

paralelamente, ações de cunho ético-filosófico, com a: formação de hábitos, atitudes e o 

cultivo de aspirações” (MATOS, 2011, p. 33). Desta forma, vista como mecanismos de 

integração social, a educação pública pautada na cidadania democrática-liberal, “deveria 

assumir-se como fator constituinte de um mundo moderno e democrático (...)” 

(CAVALIERE, 2002, p. 252).  

Para Anísio a escola era o equipamento público principal na mudança social e 

modernização do país das amarras do atraso. Na década de 1930, Anísio diagnosticou 
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dois problemas em relação a arquitetura e a infraestrutura dos espaços: a) era preciso 

superar o padrão arquitetônico das escolas existentes (coexistência de poquíssimas 

escolas monumentais e a expansão das escolas de improviso) pelas funcionalistas; b) era 

preciso ampliar quantitativamente o número de escolas. Construir mais! 

 Para solucionar o problema da não-funcionalidade das escola existentes, Anísio 

projetou um modelo de escolas que incluía um: 

 

 [...] programa completo de leitura, aritmética e escrita, e mais ciências 

físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e 

educação física (...) saúde e alimento à criança, visto não ser possível 

educá-la no grau de desnutrição e abandono em que vive. 

(TEIXEIRA, 1959, p. 79).  

 

 As escolas seriam compostas por espaços heterogêneos, orgânicos os mais 

diversos interesses dos alunos na qual o professor tinha a mera função de estumulador 

do processo de ensino-aprendizagem. O ambiente deveria ser estimulante e agradável, 

com uma infraestrutura bem equipada, grande variedade de recurso didático-pedagógico 

com bibliotecas, parques, salas de música, etc. e funcionar em tempo integral. Anísio 

acreditava ser esta o modelo de escola conscientemente planejada para educar 

(ANÍSIO, 1959). Arquiteturas, tempos e recursos específicos postos em funcionamento 

para uma educação democrática e equalizadora.     

 Apesar dos ideais progressistas, veremos mais adiante de que forma esta 

concepção foi esvaziada nas experiências materializadas em vários momentos da 

história educacional brasileira sob orientações desse ideal. Ainda segundo Cavaliere 

(2002), a forma controversa deu estas experiências, além de distorcerem os seus ideais 

orientadores,  

 
[...] deu-se em bases de um esvaziamento das responsabilidades da 

escola expresso, entre outros fatores, pelas instalações precárias de seu 

ambiente físico, pela redução da jornada e multiplicação dos turnos, 

pela desorientação didático-pedagógica e pela baixa qualidade da 

formação dos professores (p. 248).  
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 Como razões causais de tal fenômeno, vem sendo apontado a descaraterização 

da escola obrigada a atuar em funções que não são tipicamente escolares ou associadas à 

instrução. Segundo Saviani (2005) ao analisar a efetividade do ensino escolanovismo: 

 

[...] vê-se, assim, que paradoxalmente, em lugar de resolver o 

problema da marginalidade, a “Escola Nova” o agravou. Com efeito, 

ao enfatizar a “qualidade do ensino” ela deslocou o eixo de 

preocupação do âmbito político (relativo à sociedade em seu conjunto) 

para o âmbito técnico-pedagógico (relativo ao interior da escola), 

cumprindo ao mesmo tempo uma dupla função: manter a expansão da 

escola em limites suportáveis pelos interesses dominantes e 

desenvolver um tipo de ensino adequado a esses interesses. (p. 10).   

 

 Como iremos ver em outras seções, houveram experiências materializadas com 

esses traços, mas de forma “experimental ou como núcleos raros, muito bem equipados 

e circunscritos a pequenos grupos de elite” (SAVIANI, 2005, p. 10). Um dos motivos 

para caracterizar o baixo alcance das escolas funcionalistas entre as classes populares e, 

posteriormente, seu abandono como política pública é o custo bem mais elevado que 

nas escolas monumentais.     

 

3.1.2 A pedagogia anarquista e sua relação com as escolas de improviso 

 

A questão central defendida pelos anarquistas diz respeito “a negação da 

autoridade instituída” (GALLO, 2002, p.21). Ou seja, o projeto de educação anarquista 

está lastreado pela extinção das formas de qualquer forma de governo, principalmente, a 

instituída pela sociedade burguesa por se tratarem de órgãos de dominação e poder que 

rechaçam a liberdade e autonomia plena. Nesse sentido para a compreensão da 

perspectiva anarquista se faz extremamente relevante sua associação à categoria 

liberdade, por este motivo denominado também de pedagogia libertária.  

O embasamento máximo da ideologia anarquista se manifesta através das ideias 

de Proudhon e Bakunin que lutaram a favor de “melhores condições de vida e de 

trabalho para os operários, condições estas conquistadas pelos próprios, e não instituídas 

pelo governo, que nesta perspectiva deve ser suprimido” (PINHEIRO, 2009, p.30).    
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 No conjunto de suas ações a perspectiva anarquista possibilitou a formulação de 

uma teoria educacional. As principais referências da pedagogia anarquista foram Paul 

Robin, Ferrér y Guardia e Sebastien Faure. Como eles, os ideais anarquistas foram 

experenciados no cotidiano de instituições escolares que eles dirigiram. Segundo Gallo 

(2002), estes educadores tinham como premissa básica a: 

 

[...] idéia de que o proletário deve conquistar ele próprio sua 

liberdade, com o princípio proudhoniano de que a emancipação dos 

trabalhadores só pode ser obra deles mesmos, criticou 

implacavelmente a perspectiva ideológica da educação burguesa, 

rejeitando sumariamente qualquer proposta de educação oferecida 

pelo governo, ou que devesse em última instância ser mantida por ele. 

A proposta anarquista desenvolveu-se em torno da idéia de que os 

trabalhadores deveriam criar suas próprias escolas, bem diferentes 

daquelas estatais ou religiosas (p. 14). 

   

Apesar dessa defesa radical do conceito de liberdade a pedagogia anarquista não 

descarta o princípio de uma autoridade mínima como sendo indispensável na formação 

de crianças de baixa idade, já que “não preparados para ação política e esta ação dá-se 

justamente com o objetivo de preparar-lhes para uma ação política autônoma e livre” 

(GALLO, 1995, p. 72), mas que gradativamente possa ceder lugar a liberdade ao passo 

do conquistar da autonomia e consciência crítica pelas crianças.  

 A conjugação dessa relação entre disciplina-liberdade incidiu em um modelo de 

educação integral dividida em duas fases: a primeira voltada para os anos iniciais, ou 

educação primária, como era chamada. Esta etapa corresponde a fase mais sensitiva da 

criança e é impulsionada por motivações de caráter mais espontâneos. Requer, portanto, 

uma aplicação mais disciplinar tendo em vista que é na infância que a criança constrói 

suas primeiras impressões do mundo com contato com ele. Na segunda etapa, referente 

aos anos finais, a prática pedagógica busca valorizar a autonomia dos educandos de 

maneira que eles desenvolvam livremente aquilo que aprenderam durante a vida mais 

disciplinada.  

Também destacamos a autogestão como um dos princípios materializadores da 

noção de liberdade defendido pelos anarquistas. Segundo estes “uma educação que 
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tenha por base a liberdade, a justiça e a igualdade é completamente contrária às bases 

deste sistema, que são a dominação e a exploração” (GALLO, 1995, p.23), portanto, 

devem se distanciar das formas de gestão da sociedade burguesa, colocando o povo a 

frente dos processos deliberativos, consolidando os princípios da liberdade e da 

igualdade.  

 A educação revolucionária proudhouniana traz consigo alguns apontamentos 

básicos que dão tom ao projeto de educação integral anarquista conforme observa Gallo 

(2002) justiça, igualdade de oportunidades, democracia e o trabalho. Estes princípios 

concretizados incidem em uma nova organização da escola da qual sejam criadas as 

necessárias condições para:  

 
[...] a auto-organização dos estudos por parte do grupo, que envolve o 

conjunto dos alunos mais o(s) professor (res), num nível primário e 

toda a comunidade escolar – serventes, secretários, diretores, etc. – 

num nível secundário; além da formalização dos estudos, a autogestão 

pedagógica envolve um segundo nível de ação, mais geral e menos 

explícito, que é o da aprendizagem sociopolítica que se realiza 

concomitantemente com o ensino formal propriamente dito (GALLO, 

1995, p. 169). 

  

 É partindo dessa organização de escola, da qual é a própria sociedade que define 

suas finalidades, que encontramos os fundamentos que embasam a educação integral 

anarquista. A síntese dos seus aspectos pode ser expressa na defesa de que o “ensino 

deveria ser oferecido para todas as pessoas e em todos os níveis de escolaridade, 

possibilitando ao trabalhador a compreensão de todos os conhecimentos produzidos 

pela humanidade” (PINHEIRO, 2009, p. 31). 

Do ponto de vista organizativo, diferentemente da teoria escolanivista, educação 

integral para os anarquistas não está relacionado a definições padronizadas ou ações que 

melhorem o tempo-espaço escolar. A educação integral anarquista diz respeito ao “tipo” 

de formação recebida pelos alunos. Em sua organização a pedagogia anarquista dividiu-

a em três níveis: educação física, intelectual e moral. A educação física seria dividida 

em: a) recreativa e esportiva, b) manual, c) profissional. Conforme PINHEIRO (2009, 

p.33): 
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A educação recreativa e esportiva objetivava o desenvolvimento do 

corpo e de seus limites e a socialização voltada para a solidariedade. A 

educação manual desenvolveria as habilidades motoras. Já a educação 

profissional estaria calcada no que Proudhon denominava de 

politecnia, uma educação para o trabalho, no qual o aluno dominaria 

todas as etapas do processo de produção. 

  
 

 No que tange a educação intelectual esta se preocuparia na apropriação cultural 

do conhecimento historicamente acumulado. Por último a educação moral aconteceria 

no espaço escolar privilegiando ações que fortalecessem os valores da solidariedade e 

da liberdade objetivando criar uma nova forma de ser e estar no mundo. 

 Nas raízes do pensamento epistemológico da educação anarquista e de seu viés 

libertário estão as contribuições de Rosseuau Jean Jacques Rousseau (1712-1778) para 

se pensar a relação entre o ambiente social e a infância. Essa é uma questão primordial 

para se pensar o espaço físico escolar.  

Defendendo que o ambiente é que formava o ser humano, os anarquistas se 

recusam a reproduzir o modelo de escolas dominantes na sociedade no qual havia a 

hegemonia de formas de pode instituída sobre elas. Essas formas de poder, segundo os 

anarquistas, se expressam nas formas de disciplina e controle configura a instituição 

escolar, dentre estas a relação tempo-espaço.   

 Tentando superar essa lógica, o projeto anarquista materializou experiências que 

muito se assemelham, do ponto de vista físico, obviamente, às “escolas de improviso”. 

Ideologicamente, a não preocupação com grandes e modernas infraestruturas e projetos 

arquitetônicos a exemplo das escolas monumentais e funcionalistas, tinha a função de 

tornar o ambiente escolar expressão daquilo que se tentava ensinar com as palavras. 

Podemos dizer que a ausência de infraestrutura escolar específica se tratava de uma 

estética do não-poder, da não-técnica e da liberdade.  

Algumas experiências foram materializadas com tais traços, a saber: a Yasnaia 

Polyana (1859-1862), de Leon Tolstoi; o Orfanato de Cempius (1880-1894), dirigido 

por Paul Robin; a Colméia (1904-1917), de Sebastain Faure; Escola Moderna de Ferrer 

y Guardia (1901-1906)  
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Havia um caráter de flexibilidade nestas escolas como resposta didático-curricular 

aos aspectos político-pedagógicos educação anarquista. No Orfanato de Cempius, por 

exemplo, não eram realizadas provas e nem haviam castigos, elementos considerados 

extremamente radicais dentro da cultura escolar tradicional.  

Outro aspecto relevante é o diálogo criado entre a Colméia, ou La Ruche como era 

chamada, e a classe trabalhadora. A prática pedagógica desta iniciativa extrapolava os 

limites da sala de aula, da escola, e constituía-se como uma grande comunidade na qual 

todos os recursos eram partilhados e as decisões tomadas em conjunto. A 

espontaneidade própria do movimento anarquista foi ainda mais intensificada na 

Colméia como observar na afirmação de Gallo (2005, p.27): 

 
Tratava-se de reunir 40 ou 50 crianças num amplo círculo familiar e 

criar com elas um meio especial onde se viveria na medida do 

possível, desde então, se bem incrustada na sociedade atual, a vida 

livre e fraternal: cada um deveria trazer a esse círculo familiar, 

conforme a idade, as suas forças e aptidões, seu contingente de 

esforços, e cada um tomar do todo, alimentada pela contribuição 

comum, a sua parte proporcional de satisfação. 

 

 

 Na Escola Moderna de Ferrer, destas a única não gratuita, a comunidade 

participava das atividades escolares assistindo a palestras, fazendo leituras, etc. O 

sucesso conquistado possibilitou a criação de uma universidade popular oferecidos aos 

trabalhadores que antes não tiveram oportunidade de acesso, já que apenas a juventude 

burguesa tinha esse privilégio. 

Outra experiência de menos expressão, todavia, importante pela contribuição aos 

debates sobre os espaços escolares é o Summerhill em 1921 por Alexander S. Neill 

(1883- 1973), na cidade de Leiston, região de Suffolk, a noroeste de Londres. Também 

conhecida como “escola sem portas”; “escola da liberdade”; escola da felicidade, dentre 

outras, Summerhill era assim descrita pelos pesquisadores da época quando a sua 

arquitetura e infraestrutura escolar:  

A escola não tem aparência de riqueza, e observam-se, em ambientes 

e móveis, as marcas de muito uso. Os novos edifícios não são tão 

sólidos quanto é a casa central. Não há luxo nem qualquer signo de 



 

 

 

115 

 

 

riqueza que mereça atenção. Inexiste apelo político nos cartazes e 

informes afixados nas paredes, o que permite verificar não haver 

elementos que deem pistas sobre o papel ideológico e político da 

escola [...] o lugar lembraria mais o ambiente de uma colônia de férias 

do ponto de vista positivo (GALLO, 2005, p. 50-51). 

 

 São estes aspectos que nos permitem construir uma relação entre a arquitetura 

escolar (expressa pela ausência dela) entre o espaço físico das escolas libertárias-

anarquistas e as escolas de improviso. Obviamente, essa relação é feita apenas 

observando os aspectos físicos uma vez que o caráter “improvisado” das escolas 

anarquistas tem uma função política.   

Apesar de se caracterizar como um amplo movimento, a ideologia anarquista não 

conseguiu fazer frente às influências dos ideais liberais que até hoje influenciam 

dirigentes, educadores, intelectuais, políticos, etc. Apesar disso, na década 30 houve 

uma matiz ideológico que ganhou força no cenário político e educacional brasileiro e 

chegou a disputar espaço com o movimento escolanovista, a saber: a concepção 

Conservadora-integralista (SILVA e SILVA, 2012); (CAVALIERE, 2002).  

 

3.1.3 O Integralismo e o tempo-espaço escolar para a disciplina moral-cívica-

religiosa: renovação das escolas-monumentais 

 

O movimento denominado Integralismo surgiu no contexto da década de 20 no 

Brasil como uma reação conservadora da classe média, principalmente beneficidas pela 

economia agrário-escravista e adaptada aos modos de vida campesinos, ao período de 

transformações político-econômicas que e anunciavam no Brasil nesse período. 

Influenciado pelos ideais fascistas de Mussolini e disposto a bloquear as forças políticas 

que ganhavam terreno em um período de crise hegemônica, a saber: o comunismo e o 

liberalismo, esse movimento levou a frente um projeto político-ideológico marcado pela 

centralidade nos conceitos de civismo, moralismo, espiritualismo (lastreado pela 

influência católica) e nacionalismo (de base fascista). Esses preceitos foram 

amplamente defendidos no Manifesto Integralista Brasileiro através da figura de Plínio 

Salgado, o principal defensor e mentor do projeto integralista em 1932 no Brasil. Havia 
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também nesse movimento a defesa de um Estado extremamente autoritário e de amplo 

poder e centralização no território nacional para garantir a conservação dos costumes 

coloniais, agrários, tradicionais, ameaçados pelas possibilidades de desenvolvimento do 

país.  

O integralismo tomava a espiritualidade, a moralidade e o nacionalismo como 

norteadores de uma nova doutrina de vida, expressa no lema de organização do 

movimento: “Deus, pátria e a família”. Tiveram o apoio de uma considerável parcela de 

intelectuais da época, da igreja, dos militares, da mídia e do Estado.  

Do ponto de vista educacional, se ocuparam com a preparação de um vasto 

programa de cunho pedagógico que abarcou altos investimentos em infraestrutura nas 

escolas visando a formação do cidadão preparado fisicamente a defender sua nação, 

elaboração de material didático contaminado pela doutrina integralista nas escolas e 

ampla difusão da marca do movimento, expressa pela letra grega “Sigma”, em jornais, 

propagandas, produtos comerciais, mídia, novelas, etc. 

Nesse sentido, do ponto de vista arquitetônico as escolas integralistas se 

assemelhavam às escolas-monumentais do ensino tradicional porque previam grandes 

espaços tradicionais, com um aspecto imponente, disciplinado, silencioso, sombrio, mas 

com uma diferença: se as escolas tradicionais eram orientadas para a modernização e 

influenciadas pelo iluminismo, as escolas integralistas buscavam a conservação de uma 

estrutura social dominada pela aristocracia rural. Portanto, era necessária uma 

arquitetura que do ponto de vista estético recuperasse em sua estrutura, traços de nossa 

formação escravocrata. Estamos chamando esse tipo de arquitetura de “neocolonial”. 

Segundo Kessel (1999) podemos caracterizar a arquitetura neocolonial da seguinte 

forma: 

 

[...] de reação de vanguarda ao que era visto como excesso de 

estrangeirismo eclético na arquitetura que se fazia no Brasil do início 

do século, transmuta-se em resistência ao modernismo calcada 

ideologicamente no tradicionalismo conservador. Isso se dá com base 

em uma recuperação seletiva de elementos arquitetônicos, na qual 

ocorre a glorificação da cultura produzida pela aristocracia rural, 

apontada como expressão máxima da nacionalidade (p. 69). 
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Esse tipo de arquitetura informava um deslocamento na função da escola em 

relação às escolas monumentais e funcionalistas. O problema pedagógico não tinha 

como fundamento basilar a questão da ignorância ou da inclusão. A arquitetura 

neocolonial entendia que a escola era “a instituição que propiciava o primeiro contato 

do brasileiro com a nacionalidade, [assim] deveria ser plasmada numa “arquitetura de 

fundo nacional” (KESSEL, p. 81)”. Desse modo, o poder estético das escolas 

neocoloniais também eram uma ofensiva contra os ideais de arquitetura modernistas que 

se materializaram em projetos arquitetônicos escolares coordenados por Anísio.  

O forte apelo à questão dos valores morais e nacionais que fortalecia o ensino 

cívico e autoritário, uma cidadania identificada com valores “patriotistas”, etc. davam 

um aspecto de “quartel general” (FREITA E GUALTER, 2007) à arquitetura 

neocolonial contrastando com o ambiente de “escola feliz e sorridente” do 

escolanovismo, por exemplo.    

Na construção de escolas integralistas aqui no Brasil houve o “aproveitamento 

de elementos da arquitetura colonial, civil e religiosa” (KESSEL, 1999, p. 81). No Rio 

de Janeiro ainda é possível notar uma edificação com traços dessa época no atual 

Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ) (antiga Escola Normal)57.    

O tema sobre a educação integral também ganhou espaço no projeto integralista. 

Através dessa arquitetura neocolonial e militar, se buscava potencializar os aspectos 

físicos, espirituais, intelectuais e sociais do ser humano, elementos encarados como 

necessários a uma proposta de educação integral pelo movimento. Logo, uma formação 

integral no movimento integralista deveria ter como referência: 

 
[...] o homem todo. E o homem todo é o conjunto do homem físico, do 

homem intelectual do homem cívico e do homem espiritual (...) Ao 

homem espiritual ensinava os deveres para com Deus, para consigo e 

                                                           
57 É uma instituição de ensino centenária do Rio de Janeiro, mantida pela FAETEC, voltada à formação 

profissionais nas áreas de administração, informática e secretariado escolar. Situada na Rua Mariz e 

Barros, no bairro da Tijuca, contava com cerca de cinco mil alunos em 2005. Fonte: 

http://www.iserj.edu.br/principal/historia/ - Acesso em: 24/04/2015.  Há imagens da instituição 

disponíveis no site. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/FAETEC
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretariado_escolar&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rua_Mariz_e_Barros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rua_Mariz_e_Barros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tijuca
http://pt.wikipedia.org/wiki/2005
http://www.iserj.edu.br/principal/historia/
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para com o próximo; ao homem cívico os deveres com a pátria; ao 

homem intelectual dá-lhe escolas e cultura; ao homem físico oferece-

lhe os meios adequados aos cuidado da saúde, à conservação da 

robustez, à higienização, à valorização nacional da força muscular (...) 

(CAVALIERE apud PINHEIRO, 2009, p. 29). 
 

A ideia de passar o dia todo na escola para afirmar o real “espírito nacional”, 

preparado para servir a pátria de maneira moral, cívica e espiritual, sugere a ampliação 

do tempo e a organização de um espaço escolar fechado a influências externas como 

elementos estratégicos. A utilidade do tempo escolar nessa concepção nos faz remeter a 

crítica que ARIÈS (1981) citado por Brasil (2008b) faz à escola moderna. O autor 

afirma que no contexto da modernidade a criança deixou de “(...) ser misturada aos 

adultos e de aprender a vida diretamente com eles. A despeito de muitas reticências e 

numa espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi a escola, 

o colégio” (Ibidem, p. 56).  

Entendemos que nenhuma dessas matizes ideológicas anteriores conseguiu de 

fato pensar uma formação humana “integral”. Sendo assim, acreditamos que uma 

educação integral não está dissociada do conceito de ser humano omnilateral, 

formulado a partir contribuições do marxismo-gramsciano.  

Considerando que há uma vasta literatura nessa perspectiva, para fins de 

delimitação teórica nos utilizaremos como referência da obra A Escola de Leonardo: 

política e educação nos escritos de gramsci (SCHELESENER, 2009) e textos de 

Manacorda (1991), Mèszàros (2005), Frigotto (1998), entre outros da tradição do 

Materialismo Histórico e Dialético.  

 

3.1.4 A pedagogia Marxista-Gramsciana e a “escola de Leonardo”: tempo-espaço 

da omnilateralidade  
 

Segundo sua definição conceitual, a compreensão de ser humano omnilateral, 

perpassa a crítica ao acirramento dos processos de produção capitalista. Estes geraram 

uma cisão no trabalho, entendido aqui na perspectiva marxista como “criador da 

condição humana” (FRIGOTTO, 1998) que incidiu na fragmentação da sociabilidade 
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humana, unilateralizando sua relação com uma determinada forma trabalho estranhada 

(MANACORDA, 1991). Na perspectiva da unilateralidade, o trabalho é descolado de 

seu referencial ontológico e assume uma dimensão mecanizada, pragmática e parcial. 

Ou seja, perde seu caráter de síntese histórica das objetivações humanas (KOSIK, 

1976). Além disso, ocorre hierarquias nos processos de trabalho, sejam intelectual ou 

manual, que aprofundam a divisão da sociedade em classes. Na metáfora de Marx 

(1952) citado por Manacorda (1991, p. 77), há uma sociedade dividida entre 

trabalhadores que são carregadores e trabalhadoras que são filósofos. Porém, ambos são 

unilaterais já que ambos são socialmente “treinados” e especializados para não poder 

fazer o que o outro faz. 

O trabalho fragmentado e hierarquizado também recebe estigmatizações do que 

é trabalho e não-trabalho. Essa relação dual e contraditória denuncia as diferenças nas 

formas de apropriação cultural entre os que vendem sua força de trabalho e aqueles que 

dominam os meios de produção e exploram essa força.  

No entanto, ainda segundo Manacorda (2007) é a partir da “realidade” unilateral 

entre indivíduo e trabalho tal como está posta que surge a “possibilidade” de 

transformação dessa relação na perspectiva do homem onilateral. Marx (1958) citado 

por Manacorda (2007) em seu livro A ideologia Alemã nos apresenta os pressupostos 

necessários para que essa expressão humana omnilateral ganhe materialidade afirmando 

que: 

 

[...] enquanto nas revoluções precedentes, os homens se haviam 

apropriado de forças produtivas limitadas, na revolução proletária, 

uma totalidade de forças produtivas, desenvolvidas no modo histórico 

da divisão do trabalho e da propriedade privada, torna-se subsumida 

por cada indivíduo, e a propriedade por todos; e unicamente neste 

nível a manifestação pessoal coincide com a vida material, ou seja, 

corresponde ao desenvolvimento dos indivíduos completos (Idem, p. 

88).  

 

 E afinal de contas, qual o papel da escola nesse processo de transformação? Que 

modelo de escola entra em pauta para essa empreitada? Pensando a escola não como um 

instrumento de dominação absoluta do capital, e sim “aparelho privado de hegemonia” 
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(Gramsci, 1978) enxergamos que as imposições dessa organização do trabalho que dilui 

o papel da escola a mera (re)produção de filósofos e carregadores, abre possibilidades 

para pensarmos em uma escola pública a partir das contribuições do marxismo 

gramsciano. 

Na tentativa de romper com esse contexto Gramsci traz como referência uma 

educação integral assentada nos pressupostos filosóficos do Materialismo Histórico e 

Dialético. Desse processo, toma-se como referência formativa a vivencia educativa de 

Leonardo da Vinci no período do renascimento e realizadas na Oficina de Verrochio. A 

tese defendida por Gramsci é a de que o caráter totalizante desse processo formativo 

traz importantes contribuições para se pensar educação integral.  

No renascimento podemos identificar um processo de transformação do qual os 

remédios usados foram essenciais e não formais, utilizando a metáfora de Mészáros 

(2005). Ou seja, “um momento em que a estrutura econômica e social se transformou 

fazendo interagir as práticas sociais e culturais, alterando as concepções de mundo, de 

valores e de vida” (SCHELESENER, 2009, p. 29). Esse movimento de ruptura 

repercutiu positivamente em novos pressupostos para se pensar a educação partindo do 

princípio de que grandes mentes, emergentes da classe popular, surgiram nesse 

contexto, dentre eles, Leonardo: pintor, escultor, arquiteto, físico, engenheiro, botânico 

e músico. Segundo Gramsci: a referência elucidativa de homem onilateral, o carregador 

e o filósofo em uma só pessoa, um “ideal a ser alcançado no projeto socialista, para 

todos os homens” (SCHELESENER, 2009, p. 16). Logo podemos afirmar que o 

contexto supracitado acima nos faz refletir sobre os processos sociais totais presente nas 

“raízes da sociedade moderna e nas condições sociais e culturais para a formação 

humana que se perderam no curso de implementação do modo de produção capitalista” 

(SCHELESENER, 2009, p. 15). 

O questionamento feito por Gramsci em relação ao período do renascimento diz 

respeito a contribuição da instituição escolar na formação omnilateral de Leonardo. Será 

que sua genialidade é fruto apenas de seu esforço e do contexto que favoreceu o 

florescimento de tantas habilidades práticas e intelectuais? Gramsci acredita que houve 

um tipo de “escola” que teve sim alguma contribuição nesse processo de formação 
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omnilateral de ser humano de Leonardo e tantos outros. É a partir da afirmação de 

Gramsci, que surgem alguns questionamentos que fazem com que esse debate ganhe 

ainda mais profundidade. Se a escola não foi a instituição exclusiva de formação das 

grandes mentes do renascimento, quais foram os espaços de aprendizagem que 

contribuíram para tal feito? E melhor ainda, qual a contribuição destes espaços do ponto 

de vista pedagógico no processo formativo de Leonardo da Vinci, e de tantos outros 

como Michelangelo, Donatello, Botticeli e Raffaello, para que possamos re(pensar) a 

escola nos dias de hoje? 

No que tange aos espaços de aprendizagem desse homem omnilateral do 

renascimento Schelesener (2009) observa que um dos espaços frequentados por Da 

Vinci era a oficina de Verrochio onde conviveu com outros grandes talentos da época.  

Na verdade Verrochio não era uma escola, mas é justamente a partir da sua 

configuração espacial e arquitetônica e sua relação com o princípio educativo da 

omnilaterlidade que apresentamos o pensamento de Gramsci acerca da educação 

integral. 

Schelesener (2009) nos fornece alguns elementos para que possamos pensar a 

relação entre o espaço e o que era ensinado na oficina. Segundo a autora: muitos 

artesões “[...] formavam jovens profissionais em suas oficinas, que funcionavam como 

estabelecimentos comerciais e como escolas que aliavam o conhecimento dos métodos e 

a teoria com a atividade de produção” (ibidem, p. 42).  

 Esse tipo de ensino que tornava indissolúvel a relação entre trabalho manual e 

intelectual implica em um tipo de aprendizado que contava com a participação ativa 

“em todo o processo de trabalho, desde o mais simples aos mais complexos, como 

realizar a pintura “de um detalhe” da obra planejada pelo mestre e desenhada em um 

papel” (ibidem, p. 43). 

 As possibilidades desse tipo de formação omnilateral estavam intimamente 

interligadas ao tipo de ambiente em que aconteciam. Segundo Schelesener (2009): 

 

A Bottega de um artesão da época não era propriamente uma escola nem se 

apresentava como atelier de um artista, mas era uma oficina na qual eram 

praticadas muitas atividades: pintura, escultura e outras obras de engenharia, 
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até a elaboração e reparo de objetos em ferro (fabbro), a fabricação de 

objetos de maneira artesanais, desde móveis em geral até estruturas em 

mandeira para fechar ou abrir casas e muros, como portas e janelas, bem 

como o reparo de móveis (falegname) (ibidem, p. 43). 
 

 

 O fato de esta experiência ter ocorrido nas oficinas de Verrochio, não implica 

dizer que há relações de proximidade com escolas de improviso ou espaços sem 

nenhum tipo de infraestrutura escolar. Se na versão imperial o surgimento das escolas 

de improviso se deu visando o barateamento dos custos com a educação pela coroa 

portuguesa e na anarquista como forma de negar qualquer forma de poder instituído, a 

educação omnilateral nas oficinas de verrochio, florescida em um contexto sócio-

espacial, cultural e político propício, anunciam as possibilidades de um processo 

educativo total que supere a formação unilateral parte da cisão do trabalho humano 

entre trabalho manual e trabalho intelectual.    

A configuração do espaço físico da oficina de Verrocchio em consonância com 

as atividades desenvolvidas (as mais variadas possíveis) apresenta-se como o local de 

formação onde a atividade técnica e manual exigia também a formação humana, ética e 

política necessária ao próprio processo de trabalho.  

O trabalho coletivo era outro aspecto potencializado no espaço da oficina. Isso 

ficava evidente quando a produção de obras "não vinha com a assinatura do mestre, mas 

com o nome da instituição, precisamente por se tratar de uma produção coletiva" 

(Ibidem p. 44).  

Portanto, o tipo de espaço e convivência pedagógia vivida na oficina também 

informa sobre a necessidade e possibilidade histórica da formação de um novo tipo de 

"homem-coletivo", contrastando com as características individualistas e subjetivas 

própria da sociedade liberal que se punha como mediação necessária ao avanço do 

metabolismo do capital nesse período.  

 Mas qual é o lugar do espaço escolar na formação omnilateral? Que mudanças 

deveriam ser feitos no tempo e nos espaço escolar/educativo? É possível formar novos 

Leonardos na escola pública brasileira?  
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Primeiro devemos considerar que Gramsci nas palavras de Schelesener (2009, p. 

160) assinala que “o que orienta e delimita o processo educativo é a questão da 

hegemonia e a importância da formação política no contexto da luta por uma nova 

ordem social e política”. No caso das sociedades atuais, vivendo sob a égide das formas 

de trabalho unilaterais e da organização social baseado na exploração e dominação dos 

não-trabalhadores sobre os trabalhadores a escola desempenha papel estratégico na 

manutenção da hegemonia capitalista. Há um quadro de formação unilateral de um lado 

representada pela força intelectual e do outro pela força técnica-produtiva. 

No entanto, no mesmo movimento de legitimação hegemônica o sistema do 

capital cria possibilidades de superação desse contexto pela classe trabalhadora à 

“medida que necessitam unificar-se para subverter os mecanismos de dominação e de 

conformismo que predominam na sociedade capitalista [...] pensar em novas estratégias 

de luta pelo socialismo” (SCHELESENER, 2009, p. 160). Uma “educação para além do 

capital” (MÉSZÁROS, 2005, s/p).  

Segundo as conclusões de Gramsci, nos espaços educativos extraescolares do 

período renascentista foi possível perceber princípios da educação omnilateral. Esse tipo 

de educação só foi possível porque esteve implicado com as expressões da Escola 

Única e Unitária. Segundo (SCHELESENER, 2009, p.117) esse modelo de escola é 

considerada única porque: 

 

[...] apresenta-se como uma das instâncias fundamentais de formação 

integral do homem moderno, iniciando as crianças para o trabalho, por 

que este e o principio educativo, mas sem descuidar das suas 

tendências iniciais, a fim de possibilitar fazer “tudo o que quiserem”, 

como se propunha o homem do renascimento. 
 

 

De igual forma que é única (contrária a divisão societária em classes) também é 

unitária quando nega a divisão dicotômica do conhecimento entre teoria e prática, 

(re)estabelecendo sua unidade orgânica em uma perspectiva omnilateral. Nesse 

caminho, do ponto de vista pedagógico, a oficina nos fornece os elementos de uma 

educação sob a lógica da Polítecnia que “partiria da vivência prática dos conhecimentos 
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para alcançar a teorização dos mesmos, nos quais a generalidade precederia a 

especialização” (PINHEIRO, 2009, p. 31).  

Tomar a escola pública a partir destas referências significa considerar a 

superação das tendências educacionais que orientadas para a conservação da hegemonia 

burguesia de caráter unilateral. Em seus pólos mais contrários, implica superar tanto a 

radicalidade das pedagogias tradicionais (essência) quanto das de influência 

escolanovistas (existência) que em seus diagnósticos pendulares dos problemas 

educacionais comprometem qualquer possibilidade de desenvolvimento integral 

(MANACORDA, 2007). Além disso, em sua dualidade deslocam o debate educacional 

do campo político-hegemônico para o âmbito meramente técnico-pedagógico.  

  O projeto de superação dessa dualidade pedagógica nas escolas públicas (escolas 

enciclopedistas e escolas pragmatistas) também se reflete também na forma como se 

configura seus tempos e espaços.  

A proposta da escola única e unitária não descarta a luta histórica de educadores 

reinvidicando melhores tempos (jornada ampliada das escolas funcionais) e boa 

infraestrutura e espaços amplos e bem equipados para aprender (espaços bem equipados 

como as monumentais e funcionalistas). No entanto, é preciso superar tanto o caráter 

elitista e conservador da arquitetura e tempo escolar das escolas monumentais, quanto o 

caráter meramente técnico da arquitetura e da ampliação da jornada escolar das escolas 

funcionais, ambas necessárias aos ajustes das classes subalternas ao projeto político e 

econômico liberal. Também é preciso superar a unidade dialética de ambas: a função 

salvacionista da escola. Essa unidade a-histórica e naturalizante cai: 

 
[...] na armadilha da “inversão idealista” já que, de elemento 

determinado pela estrutura social, a educação é convertida em elemento 

determinante, reduzindo-se o elemento determinante à condição de 

determiando (SAVIANI, 2005, p. 64). 

 

Portanto a escola única e unitária não perde de vista o conjunto de relações 

sociais que constituem a escola e por ela são constituídas.  Reconhecendo que a escola é 

um dos mecanismos de formação do homem, inserida em processos mais amplos de 

organização política, a formação omnilateral acontece de fora pra dentro e de dentro pra 
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fora da escola.  Logo, uma arquitetura escolar que expressem os princípios da 

omnilateralidade, do homem-coletivo, da politécnica e da escola única e unitária 

constituída e constuínte das transformações mais amplas da sociedade no contexto da 

luta de classes. Sobre essa questão vale lembrar uma das máximas de Guevara quando 

diz: “[...] transforme-se ao homem e com ele se transformará a arquitetura” 58.  

É nesse sentido que a proposta de escola única e unitária e sua perspectica de 

formação integral omnilateral para a escola pública à luz da metáfora de formação 

integral leonardiana. A estética da arquitetura escolar nessa proposta tem como 

fundamentos os princípios humanistas que afirmam a ação humana através do trabalho 

como fonte e possibilidade de controle do seu destino. O espaço físico escolar é um dos 

espaços de formação humana que expressam o poder "fazer-se" e "criar a sua própria 

vida".  

Um grande esforço de síntese das prerrogativas aqui trabalhadas pode ser 

observado na obra Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações (SAVIANI, 

2011) uma vez que, apoiada na corrente filosófica do Materialismo Histórico e 

Dialético, nega qualquer prerrogativa unilateral, dualista e salvacionista do ensino 

escolar e a escola pública. (SAVIANI, 2008, p. 413-414). Tendo como pressupostos 

básicos o reconhecimento da situação de desigualdade em que se encontra a classe 

trabalhadora e a possibilidade de sua superação por meio da apropriação do saber 

historicamente acumulado, a pedagogia histórico-crítica pode ser definida como:  

 

[...] tributária da concepção dialética, especificamente na versão do 

materialismo histórico, tendo fortes afinidades, no que se refere às 

suas bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural 

desenvolvida pela Escola de Vigotski. A educação é entendida como o 

ato de produzir, direta e indiretamente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto 

dos homens. Em outros termos, isso significa que a educação é 

entendida como mediação no seio da prática social global. A prática 

social põe-se, portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada 

da prática educativa. Daí ocorre um método pedagógico que parte da 

prática social em que o professor e aluno se encontram igualmente 

                                                           
58 GUEVARA, Ernesto C. Discurso de clausura del encuentro de profesores y estudiantes. In: 

Arquitectura / Cuba, Cuba, n. 331, La Habana, enero-marzo, 1964, p. 13-14. 
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inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição para que 

travem uma relação fecunda na compreensão e no encaminhamento da 

solução dos problemas postos pela prática social. Aos momentos 

intermediários do método cabe identificar as questões suscitadas pela 

prática social (problematização), dispor os instrumentos teóricos e 

práticos para a sua compreensão e solução (instrumentação) e 

viabilizar sua incorporação como elementos integrantes da própria 

vida dos alunos (catarse) (idem, p. 420). 

 

 Após o debate sobre as matizes ideológicas, trataremos de discutir a realização 

de algumas experiências de ampliação do tempo-espaço escolar/educativo sob a insígnia 

da educação (em tempo) integral. Em um primeiro momento trataremos das primeiras 

experiências de educação (em tempo) integral a partir do pioneirismo de Anísio Texeira 

que influenciou outras experiências com caraterísticas muito próximas. Estas foram 

bastante influenciadas pelos ideais da concepção liberais-pragmatistas, que mais tarde 

assumiu outros percursos (des)configurando a proposta original. Isso porque as 

ampliações e modernização do espaço-tempo escolar foram acompanhadas por formas 

de encurtamentos em outros aspectos da escola. Mudanças precárias que desviam a 

proposta de seus projetos originais. Esse fenômeno como já vimos, longe de ser algo 

ocasional ou fruto de um momento histórico, são marcas ou recursos de ação inerentes à 

política educacional brasileira e que se revigoram em novas formas de modernização do 

atraso. 

 

3.2 O tempo-espaço escolar em experiências do século XX e XXI no Brasil: as 

escolas funcionalistas em questão.  

 

Quando falamos das experiências de educação (em tempo) integral concretizadas 

no Brasil, é importante ressaltar que estas iniciativa estiveram orientadas pelos ideais 

Liberais-Pragmatistas, uma vez que foi esta concepção que marcou significativamente 

os educadores brasileiros, quando se fala em educação integral. Inclusive, conforme 

indicam estudos de Silva e Silva (2013)59, de maneira renovada, continua sendo a 

                                                           
59 Ver SILVA, J. A. de A da; Silva, K. N. P. Da. Educação Integral no Brasil de Hoje. 1ª ed. Recife: CRV, 

2013. 
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referência principal do Programa Mais Educação tendo algumas descontinuidades que 

serão analisadas. 

 Nesse sentido, cabe antes recuperar em ideias gerais os pressupostos dessa 

concepção que influenciaram fortemente Anísio Teixeira, o mentor destes ideais no 

Brasil e considerado "o arquiteto da educação brasileira", tendo em vista seu empenho 

em tornar a escola um espaço pensado e racionalizado para educar, a saber:  

a) modernização da educação a partir da crítica ao modelo pedagógico 

tradicional das escolas monumentais;  

b) (re)organização da instituição escolar em seus aspectos organizativos 

(ampliação, funcionalização e racionalização dos tempos-espaços com mudanças na 

arquitetura e infraestrutura escolar) e pedagógicos (mudanças nas metodologias de 

ensino, no currículo, na avaliação, etc);  

c) inspirado na filosofia deweana, tornar a escola um centro experimental de 

experiências e atitudes democráticas, no qual as crianças poderiam circular livremente 

entre os espaços e escolher as atividades de seu interesses, estimulando o estudo, o 

trabalho, a recreação e hábitos comportamentais como eixos organizadores dos processo 

educativos;  

d) escola como mecanismo de integração social, equalizador das desigualdades e 

meio de desenvolvimento.  

 Tomando estes aspectos como núcleos de definição dessa proposta, observamos 

um movimento político-pedagógico que se caracteriza pela ampliação das funções da 

escola, especializando-a como uma instituição sócio-integralizadora, que se apoia em 

mudanças no tempo e no espaço escolar, principalmente. Visando destacar algumas 

experiências dentre as mais significativas temos: a) as escolas de sistema Platoon 

(escolas nucleares e parques escolares), também chamadas Escolas-Parque construídos 

no Rio de Janeiro-DF (1931-1935) sob a coordenação de Anísio Texeira enquanto 

esteve a frente da Diretoria Geral de Instrução Pública do Distrito Federal; na Bahia 

(1947-1951) também sob a orientação de Anísio Teixeira quando assumiu a Secretaria 

de Educação e Saúde  levando o nome de Centro de Educação Carneiro Ribeiro; e que 

mais tarde, com o nome de Centro de Educação Elementar, também foram 
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implementada na nova capital Brasília-DF (1960-1964) no governo de Juscelino 

Kubistchek também sob coordenação de Anísio. Apesar de se tratar do mesmo projeto e 

do mesmo mentor nos três casos, houve particularidades em sua materialização nesses 

diferentes estados; b) Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP’s), 

implementados em duas etapas no estado do Rio de Janeiro, sob a coordenação de 

Darcy Ribeiro, nos dois de governo de Leonel Brizola (1983/1986 e 1991 a 1994); c) Os 

Centros Integrados de Apoio à criança (CIACs) / Centros de Atenção Integral à criança 

(CAICs) na gestão de Fernando Collor de Melo (PRN) e Itamar Franco (PMDB) na 

década de 1990; d) os Centros Educacionais Unificados (CEUs), implementado em São 

Paulo/SP, durante a gestão de Marta Suplicy (PT), em meados de 2001.  

 

3.2.1 As Escolas-Parques de Anísio e seu sistema platoon como projeto de 

educação integral: um sonho interrompido   

 

    

Algo comum na elaboração de todos os projetos e que precisa ser mencionado é 

a ousadia de seus projetos arquitetônicos e a previsão de investimentos que levantavam 

a polêmica ampliação dos recuros destinos à educação nos estados e municípios. Era 

uma consequência da configuração dos tempos-espaços que demandavam a construção 

de escolas altamente equipadas com parques, ambientes esportivos e artísticos, centros 

médicos, espaços domiciliares, etc.. É na análise dos aspectos mais específicos da 

estrutura arquitetônica e da montagem dos espaços e tempos escolares que podemos 

rastrear os fenômenos da espacialização, funções da escola e relações sociais que se 

desdobram no contexto socioespacial da escola como seus elementos constituídos e 

constituintes.    

É possível identificar as premissas do projeto de educação integral pensado por 

Anísio na arquitetura escolar dos sistemas platoon, que traduzido para o português 

significa pilotão. Uma forma de organização das escolas pensadas por Anísio que se 

estruturasse em blocos que pudessem receber os pilotões (grupo de alunos) e que 

possibilitasse o revezamento de turmas. Logo, a estratégia do revesamento implicava 

em mudanças tanto na infraestrutura e extensão espacial das escolas e no tempo da 



 

 

 

129 

 

 

jornada escolar.   

Para materializar este projeto, Anísio fez o seguinte diagnóstico na década de 30 

no Rio de Janeiro: a) ausências de escolas (quantitativa e qualitativa) para comportar a 

organização dos sistemas platoon; b) dificuldades encontradas em relação ao terreno, a 

localização, as condições do prédio; c) economia de investimentos no campo 

educacional como determinação política.  

As chamadas escolas parques, que somavam escolas-classes e parque-escolar, 

foi um esforço criado por Anísio para conciliar todas estas dificuldades. O caráter 

funcional deste projeto tinha por objetivo racionalizar questões como: os limites 

espaciais, com a compactuação de várias escolas classe em torno de mesma uma escola-

parque para todas elas; os limites de recursos, com a estruturação da escola para 

somente aquilo que atendia às questões instrucionais; os limites arquitetônicos, com a 

divisão das atividades intelectuais, recreativas, higiênicas em prédios distintos, fato que 

possibilitava compesar as debilidades que se apresentasse em cada um deles; os limies 

de oferta, com as alterações no tempo-espaço para implementar a estratégia  dos rodízio 

de turmas. Essa estratégia possibilitou ampliar em 40% a oferta e aumentou em 20% o 

tempo diário de suas aulas.  

Sendo assim, as escolas parques e seus sistemas platoon tinham uma concepção 

de educação integral que em seu viés funcionalista entrelaçava a racionalização de 

aspectos pedagógicos, administrativos e organizacionais (tempo e nos espaço) em 

função dos objetivos educacionais e da metodologia pedagógica que as escolas 

anisianas se prestavam a cumprir: oferecer em um turno e em prédios econômicos e 

mais simples (escolas classes) o ensino propriamente dito; e no outro turno, em um 

prédio mais bem aparelhado e equipado, atividades esportivas, de música, de higiene, de 

prevenção à saúde, etc. Uma educação integral voltada para o “viver melhor”.  

Como o território do Rio de Janeiro era bastante heterogêneo, Anísio elaborou 

um projeto que previa a construção de um conjunto de escolas que diversificavam o 

sistema platoon ficando assim caracterizado:  
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"Escola Tipo Mínimo", com 2 salas de aula e uma sala de oficinas, 

destinava-se a regiões de reduzida população escolar; -  a "Escola 

Tipo Nuclear" ou escola-classe: era constituída de 12 salas de aula, 

além de locais apropriados para administração, secretaria e biblioteca 

de professores, e deveria ser complementada com o parque escolar; - 

a Escola Platoon 12 classes (6 salas comuns e 6 salas especiais); - 

a Escola Platoon 16 classes (12 salas comuns e 4 salas especiais); - 

o Escola Platoon 25 classes (12 salas comuns, 12 salas especiais e o 

ginásio) (DÓREA, 2000, p. 155). 

   

Cada uma destas escolas e sua estruturação arquitetônica responderiam a 

questões específicas dos territórios onde estivessem localizadas. Percebemos dessa 

forma que o projeto idealizado por Anísio articula a questão da espacialização com as 

funções da escola afirmadas no projeto ideológico do educador e sua expressão do 

ponto de vista da arquitetura e do tempo escolar numa perspectiva funcionalista.   

O diagnóstico feito por Anísio através do Serviço de Prédios e Aparelhamentos 

Escolares do Departamento de Educação apontou que dos 79 prédios municipais 

existentes em 1932 a maioria deles se constituía de residências particulares adquiridas 

pela Prefeitura, impróprios ou inadequados ao funcionamento escolar. Até as salas de 

aula, unidades primordiais do edifício escolar, em sua grande maioria, não tinha a área 

mínima de 40m2.  

 Assim, houve uma classificação destes prédios que definiram quais seriam 

reformados, aproveitados, reconstruídos, derrubados, etc. A projeção sinalizou para a 

conservação tal qual de apenas 15% desse total. Outros 40% poderia receber algum tipo 

de reforma simples ou a reconstrução total para se adaptarem à arquitetura funcional do 

sistema platoon. No entanto, a maior parcela (45%) tinha sua estrutra seriamente 

comprometida, precária e em hipótese alguma tinha condições para abraçar o projeto de 

Anísio.  

 O projeto elaborado pelo departamento, denominado de plano gera de regulação 

das edificações escolares, direcionou a um programa de construções e edificações 

escolares a serem realizados em dois períodos de 5 anos cada. Com base em tendências 

de desenvolvimento urbano, crescimento demográfico, demandas territoriais, etc., 

o plano mínimo de construção dos primeiros 5 anos ficou assim definido:  
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[...] - 16 ampliações de prédios municipais existentes, que ficariam 

com 306 salas de aula; - 74 edificações novas, com o tipo médio de 25 

classes, que ficariam com 1.431 salas de aula; - 25 prédios que 

poderiam ser aproveitados, com 219 salas de aula. Assim, dentro de 

cinco anos, seriam 1.956 salas de aula que, funcionando em dois 

turnos, comportariam 156.480 alunos, isto é, aproximadamente 80% 

das crianças que, no ano de 1932, estavam em idade escolar (DÓREA, 

2000, p. 151-160) 

 

 

 No entanto, tendo em vista que essa ampla reforma nas edificações escolares do 

Rio de Janeiro era custosa e exigia vontade política para sua realização, o projeto 

original foi progressivamente abandonado. Ao final de 1935, das 74 escolas projetadas, 

apenas 25 foram construídas. Ficaram assim distribuídos de acordo com o tipo 

arquitetônico adotado: 02 Escolas Tipo Mínimo de 3 classes, 11 Escolas Tipo Nuclear 

de 12 classes, 05 Escolas Platoon de 12 classes, 02 Escolas Platoon de 16 classes, 03 

Escolas Platoon de 25 classes, 01 Escola Tipo Especial de 6 classes e 01 Acréscimo de 

12 classes.  

 É importante salientar nessas construções a ausência dos parques-escolares, 

outro abandono em relação a proposta original Além disso, para a materizalição das 

escolas tiveram que ser realizados formas de ajustes, encurtamentos e manipulações no 

tempo e nos espaço escolar (ALGEBAILE, 2009), outro fator que expressa 

distanciamentos da proposta no contexto da prática.  

 Tomando como referência uma das 27 escolas, mais precisamente a escola 

argentina do Engenho Novo-RJ, herança da gestão de Fernando de Azevedo e que teve 

sua arquitetura escolar neocolonial transformada em sistema Platoon de 25 classes 

(antes havia apenas 16), podemos verificar como se operou práticas de manipulações de 

tempo e espaço para viabilizar a trasição ao novo projeto e ampliação da oferta e do 

número de matrículas com redução de custos. 

 No projeto antigo neocolonial de Fernando de Azevedo as escolas tinham apenas 

16 salas. Com as reformas do sistema platoon passaram a ter 25. No entanto, não é 

apenas a ampliação numérica que possibilita a ampliação da oferta, mas, a relação 

flexível que é criada no espaço escolar a partir do revezamento (pelotões) entre as salas 
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comuns (12) e as especiais (11)60 e da ampliação do tempo com a incorporação de um 

terceito turno. Se no projeto antigo a escola era organizada por dois pilotões em seus 

dois turnos da manhã e tarde, na escola platoon há uma alteração no tempo escolar com 

a criação do turno denomiando semi-internato que invade parte do turno da manhã e 

parte do turno da tarde. Esse seria um pequeno indicativo do que mais se tornaria o 

tempo integral.   

Em linhas gerais o revezamento ocorria da seguinte forma: enquanto o primeiro 

pelotão (que ficava na escola das 7:30-13:00) ficava uma parte da manhã nas salas 

especiais (no período das 7:30 até às 9:45); o segundo pelotão – semi-internato (que 

ficava na escola das 7:30-11:00/12:30-16:30) ficaria na salas fundamentais. Às 10:15 

ocorria a troca de salas entre estes dois pelotões que ficaram até seus respectivos 

horários de saída. Com a entrada do terceiro pelotão (das 11:30 às 16h30) o mesmo 

revezamento ocorrido no turno da manhã ocorreria com o segundo pelotão no turno da 

tarde.   

Como podemos observar, esse processo implica em manipulações de tempo-

espaço (ampliação do tempo dos pelotões, incorporação de um terceiro turno 

intermediário e divisão dos espaços de aprendizagem para o revezamento dos pelotões) 

que fogem ao modelo rígido das salas de aulas fixas e únicas da arquitetura 

monumental.  É justamente essa nova organização funcional da estrutura escolar, a 

partir dos sistemas platoon, que permite a ampliação da oferta da escola pública e o 

atendimento de uma maior demanda de alunos mesmo com o projeto não completado, 

como sonhou Anísio.  

  A difusão do sistema platoon e o projeto das escolas-classes e parques escolares 

não ficaram restritas apenas o Estado do Rio de Janeiro. Na história dessa modernização 

arquitetônica também encontramos experiências na Bahia (1947-1951) e em Brasilia-

DF (1960-1964). Em ambos os casos se reproduzem velhas marcas que vem se 

consolidando como recursos de materialização dos projetos escolares modernos no 

                                                           
60 As salas especiais estavam divididas em: duas bibliotecas; duas para ciências sociais; mais duas para 

desenho e artes industriais, com oficinas; uma outra para música, recreação e jogos; mais duas para 

ciências, com dependência para um viveiro e outras duas para dois auditórios. Além disso completa o 

núemro de salas: um amplo ginásio e um referitório bem equipado e estruturado.  



 

 

 

133 

 

 

contexto brasileiro. São: manipulações e ajuste de tempo-espaço como recurso de ação 

para dar conta emergencialmente da demanda; abandono e descaracterização do projeto 

inicial como resultado de suas implicações políticas locais; alcance curto e seletivo 

como resultado da simbiose orgânica entre escola e território; renovação precária e 

limitada a partir do robustecimento da escola no território para cumprir funções técnico-

admistrativase e pedagógicas.     

Com Anísio chegando na Secretaria de Educação e Saúde do Estado da Bahia 

(1947-1951), o projeto originado no Rio de Janeiro é retomado com pouquíssimas 

diferenças. No caso baiano, após um diagnóstico feito na capital e no interior, Anísio 

elabora um plano que prevê a construção de 10 Centros de Educação Popular, seguindo 

a mesma lógica das escolas classe e escolas parque, direcionados a periferia das cidades 

como mecanismo de mola propulsora de outros processos de modernização nas 

periferias e subúrbios da Bahia. No entanto, outra vez a história se repete. Dos 10 

projetos programados, apenas um foi construído: o Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro, localizado no bairro da Liberdade, em Salvador. Esse centro ficou conhecido 

como escola-parque porque conseguiu materializar os dois tipos de edificações que 

Anísio já havia pensando desde sua passada no governo carioca. Abaixo ilustração da 

arquitetura da escola: 

 

Imagem 12 – Estrutura física do prédio do Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro 
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FONTE: www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/178/imprime122877.asp 

 

Até hoje, a escola-parque da Bahia é lembrada como o expoente máximo do 

pensamento pedagógico e modelo de educação integral de Anísio que repetia 

constantemente, “em todos os países adiantados, os prédios mais importantes são 

construídos para a escola pública” (RIBEIRO, 1950, s/p)61. 

Em relação ao Centro Educacional Carneiro Ribeiro em Salvador, temos a 

seguinte caracterização sobre sua estrutura:  

 

[...] um projeto arquitetônico para abrigar as atividades pensadas para 

esse projeto de educação integral e de atendimento em tempo integral. 

Havia quatro escolas-classe de ensino primário, para um total de 1.000 

alunos cada, em dois turnos de 500, além de uma Escola-Parque, com 

sete pavilhões que se destinavam às chamadas práticas educativas, que 

eram como os alunos completavam, em horário diverso, sua educação, 

além de receberem alimentação e atendimento médico- odontológico. 

Projetou-se também uma residência para jovens considerados sem lar, 

que não chegou a ser construída. Na Escola-Parque, os alunos não 

eram agrupados só pela idade; mas, sobretudo, pelas suas preferências. 

Em sua área de 42 mil metros quadrados, foram construídos um 

pavilhão de trabalho, um ginásio de esportes, um pavilhão de 

atividades sociais, um teatro com 560 lugares, uma biblioteca, um 

restaurante, além de lavanderia, padaria e banco. As atividades eram 

                                                           
61 Disponível em:  http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livro6/depoimento_dr.html 

http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/178/imprime122877.asp
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oferecidas por diferentes setores (ERNICA, 2006, p. 45) 

 
 

Imagem 13 - Planta do Centro Educacional Carneiro Ribeiro - BA 

 
Fonte: 

http://1.bp.blogspot.com/x7Jn10dWecc/TdKOWcYzFWI/AAAAAAAAAGg/OlaNakNiumE/s1600/plant

a+centro+educacional+carneiro+ribeiro.jpg 

 

 Quanto ao número de alunos atendidos, o projeto arquitetônico do centro e as 

estratégias de ampliação do tempo escolar possibilitou atender uma demanda de 4.000 

alunos localizados na periferia de Salvador. 

 Já em Brasília o que chama atenção é a desorientação do público-alvo pelo 

projeto das escolas parque na cidade planejada. Em 1957 Anísio (exercendo o cargo de 

Diretor do INEP) é convidado a elaborar o que ficou conhecido como Plano de 

Construções Escolares de Brasília. Diferentemente nos projetos anteriores, a adoção 

desse sistema moderno de educação aconteceria em contexto sócio-espacial 

minunciosamente pensando a partir de “conceituados urbanistas e arquitetos brasileiros, 

emergia como a mais moderna capital, reconhecida internacionalmente como a 

expressão contemporânea da criação técnica e artística do País (PEREIRA E ROCHA, 

2006, p. 5004)”62.  

                                                           
62 Ver trabalho apresentado no VI Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação: perspectivas e 

desafios da pesquisa e do ensino de história da educação, realizado em Uberlândia em 2006 (ISBN 85-

http://1.bp.blogspot.com/x7Jn10dWecc/TdKOWcYzFWI/AAAAAAAAAGg/OlaNakNiumE/s1600/planta+centro+educacional+carneiro+ribeiro.jpg
http://1.bp.blogspot.com/x7Jn10dWecc/TdKOWcYzFWI/AAAAAAAAAGg/OlaNakNiumE/s1600/planta+centro+educacional+carneiro+ribeiro.jpg
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Os mesmo princípios de racionalização do espaço e do tempo em função da 

demanda adotados no Rio são revigorados na proposta de Brasília. Como a cidade de 

Brasília estava organizada em sequência de grandes quadras, cada uma abrangendo 65 

mil metros quadrados, foi estimado que em cada área dessa houvesse uma população 

escolarizável de 2.500 a 3.000 alunos. Assim, o plano de Anísio ergue-se da seguinte 

forma:  

1. Para cada quadra: a) 1 jardim de infância com 4 salas, para, em dois 

turnos de funcionamento, atender a 160 crianças; b) 1 escola-classe, 

com 8 salas, para, em dois turnos, atender a 480 alunos (16 turmas de 

30 alunos).  

[...] 

2. Para cada grupo de 4 quadras: 1 escola-parque, destinada a atender, 

em 2 turnos, a cerca de 2000 alunos de 4 escolas-classe, em atividades 

de iniciação para o trabalho (para alunos de 7 a 14 anos), nas pequenas 

“oficinas de artes industriais” (tecelagem, tapeçaria, encadernação, 

cerâmica, cartonagem, costura, bordado e trabalhos em couro, lã, 

madeira, metal, etc.), além da participação dirigida dos alunos de 7 a 

14 anos em atividades artísticas, sociais e de recreação (música, 

dança, teatro, pintura, exposições, grêmios, educação física). (Ibidem, 

5004-5005). 

 

 Seguindo os moldes das experiências do Rio de Janeiro e da Bahia, a escola-

parque de Brasília previa a ampliação da jornada para 8h (divididas nas escolas-classe e 

escolas-parque) e um projeto arquitetônico que ocupou uma área com extensão de 

20.544 m. A infraestrutura física se dividia em três tipos de edificações: o bloco 

principal, referente às Salas de Aula, o bloco do auditório e o bloco das oficinas. 

 Apesar de o projeto ter sido bem aceito pelos grupos políticos que estavam a 

frente de Brasília, problemas na administração e na data de conclusão das obras, que 

deveriam ser retrato de uma cidade que simbolizada a modernização no país, resultaram 

nos velhos “ajustes” já realizados historicamente na escola pública como recurso de 

ação. Foi inclusive criada uma Comissão de Administração do Sistema Educacional de 

Brasília (CASEB) com essa finalidade.  

                                                                                                                                                                          
7078-117-) por PEREIRA E ROCHA. O trabalho tem por título: ESCOLA PARQUE DE BRASÍLIA: 

UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL.. Pode ser encontrado em: 

http://www2.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/457EvaWaisros_LuciaRocha.pdf. Acesso: 

05/01/2015.   

http://www2.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/457EvaWaisros_LuciaRocha.pdf


 

 

 

137 

 

 

 O sonho de Anísio era que os filhos dos deputados pudessem conviver no 

mesmo espaço e estudar na mesma escola do operário. A superquadras de Brasília e as 

escolas parques como sua expressão arquitetônica moderna no plano escolar pareciam 

possibilitar a realização desse sonho. Uma escola sem classes convivendo 

democraticamente, era o que desejava Anísio. Segundo PEREIRA E ROCHA (2006) 

 

A maioria da população, constituída de trabalhadores que vieram ao 

Planalto Central em busca de trabalho e melhores condições de vida, 

foi colocada à margem do desenvolvimento urbano e passaram a 

residir em cidades satélites, especialmente criadas para esse fim. Essas 

cidades periféricas, também chamadas de “cidades-dormitório”, 

acabaram por formar um cinturão de pobreza ao redor do Plano Piloto 

[...] Tais circunstâncias, obviamente, iriam comprometer a 

observância de um dos princípios básicos do plano educacional, qual 

seja, o de concentrar as crianças de todas as classes sociais na mesma 

escola. O distanciamento entre os locais de moradia tornou-se fator 

determinante na composição social da clientela escolar (p. 5006). 
 

  

 Esse contexto impactou pesadamente na descaracterização do projeto inicial e 

destruir o sonho de Anísio. A escola-parque de Brasília, como referência de 

modernização arquitetônica e pedagógica em uma cidade considerada futurista 

considerando as regiões brasileiras, acabou se tornando uma escola das elites. Os 

poucos filhos de operários que tinha acesso à escola-parque “provinha dos 

acampamentos instalados nas quadras ainda em construção, o que configurava uma 

permanência transitória desses alunos na referida escola” (ibidem, p. 5007). Esse 

aspecto informa sobre a tendência identificada por Algebaile (2009) que se caracteriza 

pelo curto e seletivo alcance da expansão e materialização de projetos modernos de 

educação no Brasil. Modernas escolas destinadas à “espuma” da sociedade, como nos 

lembra Gramsci.  

 Outro fenômeno apontado pela autora são os “ajustes” operados na organização 

do tempo e do espaço escolar como forma de “pronto atendimento da demanda” 

(ALGEBAILE, 2009). Assim, na década de 1962 com as pressões sociais pela 

ampliação do número das Escolas-Parque, o governo optou pela 
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[...] redução do período de permanência dos alunos na instituição, para 

2 horas, e redução da jornada de trabalho do professor, para 6 horas, 

sob a justificativa de que essa medida possibilitou a incorporação de 

mais uma escola classe (106 Sul) sem aumentar o número de 

professores (ibidem, p. 5011). 

 

 Registra ainda que das 28 escolas projetadas por Anísio, apenas 5 foram 

construídas. Com o aumento da demanda sem o acompanhamento preciso da oferta as 

escolas-parques foram sendo progressivamente descaracterizadas. A esses elementos 

Anísio denunciou o fato das Escolas-Parques, com os ajustes nos tempos e espaços 

escolares, estarem se transformando em escolas de tempo parcial e semi-parcial, com 

seus tempos fragmentados e espaços superlotados. 

 Os fenômenos descritos acima para estar recorrentemente se atualizando nas 

práticas administrativas no decorrer dos projetos de modernização educacional pós-

Anísio. Estes tipos de ajustes, manipulações, abandonos, idas e vindas, se assumem 

enquanto modificações moleculares (ALGEBAILE, 2009), uma vez que sua ocorrência 

na história incitam novas ações de caráter semelhante.  

 

3.2.2 Os Centros Integrados de Educação Pública: da (nova) modernização à 

estigmatização 

 

Os Centros Integrados de Educação Pública – CIEPs foram construídos no 

estado do Rio de Janeiro sob a gestão do governo de Leonel Brizola nos dois períodos 

em que foi governador: (1983-1986) em que foi criado o 1º Programa Especial de 

Educação – 1º PEE e (1991-1994), momento de criação do 2° Programa Especial de 

Educação – 2º PEE. O projeto teve como mentor Darcy Ribeiro, que foi vice-

governador do Estado e secretário da educação nos dois períodos, respectivamente. 

Darcy era um admirador confesso das ideias de Anísio e buscou modernização a 

educação escolar e as edificações escolares no Rio, imprimindo logicamente algumas 

particularidades como veremos a seguir.     

A meta traçada era de construção de 500 CIEPs em todo o estado do Rio de 

Janeiro, de modo que cada cidade tivesse pelo menos um CIEP. 

Apesar de ter comungado dos mesmos ideais educacionais que inspiram a 
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experiência da Escola-Parque anisiana, os CIEPs trouxeram elementos organizacionais 

novos em relação à essa outra iniciativa. Os acréscimos se concentram em algumas 

particularidades próprias dos chamados “Brizolões”, que podem ser resumidas como 

segue abaixo: 

 
[...] uma “escola-casa” que pretende respeitar os direitos das crianças. 

Assumindo como verdadeiros alguns dos supostos fatores pelos quais 

os alunos não permanecem nas escolas ou não obtêm rendimento 

adequado (desnutrição, dificuldades para a aquisição de material 

escolar, doenças infecciosas, deficiências de saúde – problemas 

dentários, visuais e auditivos) o CIEP se propõe superar esses 

obstáculos mediante programas de alimentação, subsídios aos pais e 

programas de atendimento médico-odontológico, de modo que os 

alunos tenham as melhores condições para aprender. (PARO, 1988, p. 

20 apud ROSA, 2011, p. 56). 

  

Abaixo segue uma figura ilustrativa da suntuosidade dos CIEPs. (Brizolão 2006, 

Rio de Janeiro, s/d) 

 

Imagem 14 – Estrutura física do prédio dos Centros Integrados de Educação 

Pública 

 

 
FONTE: www.niteroiartes.com.br/exibe_artistas.php?id 

 

Darcy Ribeiro recuperou a crença salvacionista da escola já defendida pelas 

escolas monumentais e por Anísio. Nesse sentido, o projeto teve como orientação 
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espacial as zonas periféricas do Rio de Janeiro. Para Darcy, os CIEPs poderiam 

funcionar como um polo de modernização das periferias, irradiando projetos 

pedagógicos inovadores, melhoria de vida das classes populares da periferia e ser 

referências para as demais escolas. Para tanto, Niemeyer foi o arquiteto incumbido de 

projetar o desenho arquitetônico das escolas tendo em vista sua influência e 

reconhecimento por suas arquiteturas modernas, racionais e contemporâneas.     

O prédio de um CIEP tinha em média 18 à 20 salas de aula, funcionava em 

tempo integral e atendia em média 600 alunos. A arquitetura completa era composta por 

três partes padronizadas e que poderiam variar e estarem dispostos de maneiras distintas 

quando implementados. São: um bloco principal de três pavimentos, uma quadra 

coberta polivalente e uma biblioteca. As duas plantas abaixo dão uma impressão dos 

pavimentos citados e das salas que funcionariam neles. 

 

Imagem 15  - Planta dos CIEPs (pavimentos 1 e 2) 

 

Fonte: https://germinai.wordpress.com/textos-classicos-sobre-educacao/linha-historica-da-arquitetura- 

escolar-do-brasil/ 

 

Imagem 16   -  Planta dos CIEPs (Térreo) 

 
 

Fonte: https://germinai.wordpress.com/textos-classicos-sobre-educacao/linha-historica-da-arquitetura- 

https://germinai.wordpress.com/textos-classicos-sobre-educacao/linha-historica-da-arquitetura-
https://germinai.wordpress.com/textos-classicos-sobre-educacao/linha-historica-da-arquitetura-
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escolar-do-brasil/ 

 

 

Somado aos três pavimentos, o terreno no qual estavam construídos os CIEPs 

ainda abarcavam outros equipamentos públicos para a realização de outras atividades, 

como podemos ver na planta abaixo.  

 

Imagem 17 -  Representação da área total dos CIEPs 

 

Fonte: http://www.pdt.org.br/index.php/nossas-bandeiras/educacao/mais-sobre-os-cieps/a-arquitetura/-

fala-oscar-niemeyer 

 

Apesar das influências pedagógicas da filosofia pragmatista de Anísio e a crença 

no caráter redentor da escola pública, a arquitetura predial dos CIEPs não incorporava o 

sistema platoon das Escolas-Parque. Pelo contrário, havia um descompasso entre as 

metodologias inovadoras herdada do escolanovismo e construtivismo e a arquitetura dos 

CIEPs que em certa medida reproduzia alguns elementos organizativos e arquitetônicos 

das escolas tradicionais. Esse descompasso entre arquitetura e pedagogia foi um 

empecilho na compreensão concepção educacional pragmatista dos CIEPs na 

comunidade escolar. Algumas práticas metodológicas em relação ao ensino-

aprendizagem trazidas pela escola nova, como: a não reprovação no “novo” primeiro 

ciclo (último ano pré-escolar à 4° série - hoje 5° ano) que aconteciam nos CIEPs eram 

vistos como afrouxamento do ensino e caracterizava os CIEPs como escolas que não 

http://www.pdt.org.br/index.php/nossas-bandeiras/educacao/mais-sobre-os-cieps/a-arquitetura/-fala-oscar-niemeyer
http://www.pdt.org.br/index.php/nossas-bandeiras/educacao/mais-sobre-os-cieps/a-arquitetura/-fala-oscar-niemeyer
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ensinavam.  

Soma-se a isso o fato dos CIEPs estarem localizados em bairros periféricos e que 

parte dos discursos governamentais da época associavam a política dos centros 

integrados de educação pública ao combate à marginalidade e vulnerabilidade infanto-

juvenil. Inclusive o próprio Brizola que cada CIEPs erguida significa crianças a menos 

na prisão.  

Segundo Cavaliere e Coelho (2003)63 esses e outros aspectos ajudaram a 

estigmatizar a ampliação do tempo-espaço para crianças de comunidades carentes 

oferecidos CIEPs. Nas palavras das autoras, a  

 

[...] falta de tradição de tempo integral na escola brasileira e o 

encaminhamento equivocado dado ao tema por alguns setores do 

próprio governo quando do lançamento do 1º PEE – relacionando 

essas escolas à crianças infratoras9 – fortaleceram a associação de 

idéias entre escola de horário integral e internato, reformatório e 

congêneres. Dessa forma, os Cieps foram estigmatizados como sendo 

escolas para crianças sem cuidados familiares ou semimarginalizadas 

(p. 153) 

 

 Assim, os CIEPs começaram a ser identificados como escolas de baixa 

qualidade para controlar a marginalidade dos territórios mais perigosos e vulneráveis. 

Esse sentido foi sendo impulsionado por gestões posteriores, intencionalmente 

interessadas em dar outros rumos aos CIEPs, já que as obras estavam associadas à 

gestão de Brizola e do PDT. 

 O descaso por parte das gestões anteriores desinteressadas em retomar o projeto 

do CIEPs no sentido de melhorá-lo buscando revigorar o projeto original fez com que 

os centros se tornassem “grandes elefantes brancos” nas comunidades que passaram a 

fazer usos os mais diversos dos espaços dos CIEPs (campo, biblioteca, centros de saúde, 

etc.). Sobre estas questões, Cavaliere e Coelho (2003) afirmam que os CIEPs, destoando 

do território onde estavam inseridos, passaram  

 

                                                           
63  Cadernos de Pesquisa, n. 119, julho/2003 
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[...] cumprir o papel de um espaço público aberto, quase sempre 

inexistente nos bairros periféricos, substituindo a praça, o campo de 

futebol ou o clube. Nem sempre as diretoras são bem-sucedidas nas 

tentativas desse uso. Muitas vezes, a parcela transgressora ou 

delinqüente da juventude local é a que lidera e Niemeyer, esbarrou na 

realidade de miséria e abandono das localidades em que tais escolas 

foram construídas, na falta de manutenção e na carência de 

profissionais para ocupar e gerir um espaço com inúmeras 

possibilidades (p. 159). 

 

 Outro aspecto que ajudou a desqualificar o projeto e distancia-lo do original foi a 

forma como se deu a municipalização dos prédios. Até 2004 dos 508 CIEPs erguidos 

nas duas gestões, 139 (mais de 28%) estavam sob a administração das prefeituras64. A 

falta de estrutura de recursos humanos, financeiros e político-pedagógicos nos 

municípios compatíveis com a proposta dos CIEPs, teve como uma dos seus grandes 

impactos a manutenção da jornada integral. Manter o projeto inicial dependeria de 

questões que dizem respeito a uma maioria política de “lideranças locais, de ampliação 

dos horizontes culturais da escola e de utilização dos recursos que o prédio oferece para 

a dinamização e enriquecimento da experiência escolar e comunitária” (CAVALIERE E 

COELHO, 2003, p. 163).  

Isso se expressa na queda de escolas com o turno integral nos municípios: 

apenas 83 das 139. Mesmas nestas, não faltaram os “famosos” ajustes no tempo e nos 

espaço para dar conta da ampliação da jornada, recurso antigo na história da política 

educacional brasileira como já vimos. Dessa maneira, alguns CIEPs  

 

[...] apenas dobraram, precariamente, o tempo de permanência dos 

alunos nas escolas. Outras, em função de circunstâncias que 

possibilitaram a manutenção de recursos e práticas do programa 

original e/ou de excepcional qualidade do trabalho da equipe de 

professores e diretores, estão muito próximas da realização de uma 

escola onde permanecer o dia inteiro significa viver e aprender mais e 

melhor. (Ibidem, p.172).  

  
 Quase trinta anos depois da finalização do 1° PEE, podemos notar que o “efeito 

de exemplaridade” de modernização pretendido por Darcy que envolveu investimentos 

                                                           
64 Segundo dados presentes do site do PDT. Disponível em: http://www.pdt.org.br/index.php/nossas-

bandeiras/educacao/mais-sobre-os-cieps/cieps-estao-longe-do-sonho-de-brizola. Acesso em: 23/02/2015 

http://www.pdt.org.br/index.php/nossas-bandeiras/educacao/mais-sobre-os-cieps/cieps-estao-longe-do-sonho-de-brizola
http://www.pdt.org.br/index.php/nossas-bandeiras/educacao/mais-sobre-os-cieps/cieps-estao-longe-do-sonho-de-brizola
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na casa de um bilhão e duzentos milhões de dólares (absorvendo mais de 50,00 % do 

orçamento do Rio de Janeiro na década de 1990), por uma série de questões marcadas 

principalmente pela hegemonia da pequena política (GRAMSCI, 1968) prense nas 

disputas ideológicas político-partidárias, não ocorreu. Na verdade, a transformação dos 

CIEPs em espaços quaisquer usados por universidades, corpo de bombeiros, fóruns, 

órgãos públicos e alojamento de crianças em situação de risco65, demonstra que houve o 

inverso: “Situadas em regiões abandonadas pelo poder público, foram engolidas pelas 

difíceis condições sociais das localidades [...] o efeito obtido foi exatamente o contrário 

daquele “efeito de exemplaridade” pretendido (CAVALIERE E COLEHO, 2003, p. 

152)   

 

3.2.3 Os Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs): tempos-espaços 

escolares panópticos  
 

 Apesar de desacreditado, o fato é que o projeto dos CIEPs veio a inspirar outras 

experiências no Brasil nas décadas seguintes: os Centros Integrados de Apoio à Criança 

(CIACs) que mais tarde se tornaram Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs) na 

gestão de Fernando Collor de Melo (PRN) e Itamar Franco (PMDB).  

 Na década de 80 o Brasil começa sentir a ausência de políticas públicas voltadas 

para a juventude o país que agravava sua situação de vulnerabilidade em um momento 

de grandes complicações na economia brasileira. Na década de 1990 o Brasil amplia sua 

participação em eventos promovidos pelas organizações internacionais como a ONU 

tendo como pauta o futuro da juventude nos seus países-membros.   

Muitos dos princípios discutidos em eventos desse porte foram incorporados à 

Constituição Brasileira de 1988 e ganharam especificidade no Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA. A influência destas duas legislações oficializa a concepção de 

escolas redentora e leva sua incorporação aos principais documentos da política social e 

                                                           
65 Ver no site: http://www.pdt.org.br/index.php/nossas-bandeiras/educacao/mais-sobre-os-cieps/cieps-

estao-longe-do-sonho-de-brizola. Acesso em: 23/02/2015 

 

http://www.pdt.org.br/index.php/nossas-bandeiras/educacao/mais-sobre-os-cieps/cieps-estao-longe-do-sonho-de-brizola
http://www.pdt.org.br/index.php/nossas-bandeiras/educacao/mais-sobre-os-cieps/cieps-estao-longe-do-sonho-de-brizola
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educacional brasileira. Dessa forma, tanto na Constituição Federal de 1988 como 

Estatuto da Criança e do Adolescente, é possível perceber a orientação de um modelo de 

escola pública na qual  

  

[...] seria possível colocar, em um único local, atividades ligadas à 

educação formal (com educação de tempo integral em dois turnos), a 

promoção da saúde, cursos de profissionalização29, atividades 

culturais, combate à desnutrição, incentivo ao esporte e, ainda mais, a 

participação da comunidade e da família (MARQUES, 2007, p. 44). 

  

 A construção dos CAICs foi a alternativa, criada pelo Programa Nacional de 

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente - PRONAICA66 para a construção desse 

modelo de escola que tem como ideia força para sua arquitetura e ampliação do tempo a 

construção de uma programa de “atenção integral” às crianças, jovens e adolescentes da 

periferia. Desse modo, a ampliação do tempo-espaço era uma atividade-meio para 

alcançar a articulação de “ações de promoção da saúde, higiene, alimentação, cultura e 

lazer, e ainda proteger, amparar e preparar as crianças e adolescentes para o convívio 

social” (Ibidem, p. 45). 

 A ideia da Atenção Integral vem sendo analisado por alguns pesquisadores 

(MARQUES, 2007) como uma mudança nas concepções pedagógicas das escolas de 

Anísio e Darcy Ribeiro. Em certa medida, se abandona o caráter ousadamente 

pedagógico de elevação sócio-cultural das classes populares a partir do acesso à uma 

escola que lhes possibilitasse vivenciar relações liberais-democráticas para transformar 

os problemas sociais das periferias e do campo. No projeto do CAIC, mantém-se 

grandes projetos arquitetônicos e o turno integral, no entanto, para aprofundar e 

institucionalizar, de maneira mais ampla na legislação maior brasileira, a tendência 

assistencialista e compensatória da escola pública, que outrora era entendido como uma 

                                                           
66 Do ponto de vista da sua base legal, regulam o PRONAICA a Lei n° 8.642, de 31 de março de 1993 e o 

Decreto n° 1.056, de 11 de fevereiro de 1994. Foi criado com o objetivo de pensar alternativas para a 

juventude carente, por meio da integração de ações entre o ensino público e gratuito, ações sociais e de 

promoção de saúde para as crianças e os adolescentes das periferias. Tinha como objetivos: “a 

articulação, fortalecimento e integração de serviços setoriais locais; a segunda, na adequação e melhoria 

de espaços físicos e serviços existentes na localidade, e a terceira, a construção de Unidades de Serviços 

especiais para a oferta da atenção integral – os CAICs, Centros de Atenção Integral à Criança.  
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desvios dos projetos originais das Escolas-parques e dos CIEPs. Vale lembrar que foi a 

associação dos CIEPs à pobreza que causou sua estigmatização e reprovação pela 

comunidade escolar. O fenômeno do robustecimento (ALGEBAILE, 2009) da escola 

com as incorporações de programas e ações voltados para funções extraescolares é 

agora institucionalizado e operacionalizado por ampliações do tempo e do espaço. A 

escola, na perspectiva do CAIC, se torna um Centro de Prestação de Serviços Públicos.    

 Para a construção de cada prédios dos CIACs e/ou CAICs foi preciso uma 

dimensão territorial de 200,00m x 80,00m de área livre e plana. Essa extensão territorial 

era cortada em 3 partes específicas: uma coberta e fechada de 4.168,95 m², outro 

coberta e aberta de 512,29 m² e uma última descoberta de 1.551,23 m² num total de 

4.681,24 m² de área construída. O terreno também era divido em áreas internas (prédio 

escolar própria dito e seus espaços tradicionais) e externas: quadra poliesportiva, pátios 

(internos e externos) áreas descobertas, paisagismo, etc.  

 

Imagem 18 – Estrutura física do prédio dos CIACs e/ou CAICs67 

 

 

 

 De maneira geral os centros eram divididos em quatro blocos: área esportiva, 

salas de aulas, salas para promoção da saúde e oficinas e salas de aulas para educação 

infantil. Estas últimas formavam o Centro Municipal de Educação Infantil - CEMEI, 

com nove salas de aula. Apesar de estar isolado do prédio considerado principal, havia 

                                                           
67 Fonte: http://www.brasiliaguaiba.com.br/images/outros/CIACs.jpg 
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uma “ligação interna através de uma circulação coberta” (MARQUES, 2007, p. 52).  

Ainda é possível fazermos um paralelo entre a arquitetura escolar do CAIC e seu 

ideário de atenção integral. Vejamos a planta do projeto arquitetônico abaixo: 

  

Imagem 19 – Planta esquematizada do CAIC 

 

Fonte: (MARQUES, 2007, p.51) 

  

Como podemos observar há no projeto arquitetônico dos CIACs uma tentativa 

de entrelaçar os espaços através de corredores e outros tipos e acesso de modo que seja 

possível conectar todos os espaços ao prédio principal. Acreditamos que este tipo de 
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arquitetura está em conformidade com os pressupostos pedagógicos da estratégia de 

atenção integral. Atenção aqui pode ser caracterizada como uma forma de vigilância, 

domínio, controle integral dos sujeitos que percorrem os espaços dos CIACs. 

Considerando que os centros foram construídos nas periferias, essa hipótese ganha 

ainda mais respaldo. Quer dizer, institucionaliza-se também o eixo de expansão 

extraescolar da escola para a gestão da pobreza, observado em momentos particulares 

das políticas educacionais brasileiras e tido como medidas provisórias ou emergenciais.   

Esse tipo de arquitetura assemelha-se muito a ideia de espaço panóptico 

proposto por Bentham (2000). Para o autor é possível construir espaços de controle e de 

disciplina através de uma configuração arquitetônica específica que permita que o 

vigilante vigie os vigiados sem que eles percebam que o são. Quando teorizou estas 

questão Bentham estava refletindo sobre a arquitetura das prisões onde o panóptico  

 

[...] originalmente seria um edifício circular com uma torre de vigia no 

centro. Sobre a circunferência em cada andar ficariam as celas. No 

centro do prédio onde ficaria a torre de vigia, seria possível visualizar 

todos os cômodos do prédio. As celas ficariam fechadas para a área 

externa e seriam abertas para o centro do prédio, assim apenas um 

vigilante poderia de dentro da torre fiscalizar e monitorar todos os 

prisioneiros. O vigilante tem o domínio visual dos prisioneiros, mas os 

prisioneiros não poderiam ver o vigilante. Estava assim criada a 

possibilidade da sensação de vigilância, os prisioneiros ficariam 

sempre atentos à possível ameaça de estarem sendo observados e 

assim teriam um melhor comportamento e se enquadrariam melhor às 

normas do sistema penitenciário (BENTHAM, 2000, p. 78).     

  

Acreditamos que as formas panopticas de controle e domínio possibilitado pelo 

desenho arquitetônico dos Caics não se reduzem apenas ao espaço intra-escolar, mas, 

também se estendam para a periferia. Considerando a gama de serviços que os CIACs 

oferecem enquanto Centro de Prestação de Serviços Públicos (serviços de saúde, 

odontologia, lazer, etc.) o panoptismo passe a ser exercido pelo poder público que se 

utiliza da escola como seu posto avançado (por meio das ampliações do tempo-espaço e 

serviços) para tornar menos insuportável os problemas sociais dos territórios mais 

agredidos pelo capital-imperial sem, necessariamente, precisar expandir-se por outras 

vias que confronte seus interesses.  
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Assim, o Estado exerce por meio desse tipo de arquitetura um panoptismo mais 

complexo, profundo, amplo e racionalizante que os observados nas prisões e instituições 

panópticas.    

O panoptismo observado nas novas nuances da atenção integral como nova 

orientação pedagógica firmada na constituição e estatutos da criança e do adolescente, 

também se expressa na ampliação da jornada previstas pelos CIACs. Uma vez que 

permite que parte da juventude das periferias se encontrado em situação de vulnerável 

social, a ampliação do tempo se reverte como forma de garantir a presença destes jovens 

dentro dos espaços panópticos por mais tempo sob vigilância institucional sendo 

docilizado, alimentado, higienizado e medicado, quando necessário. 

 É importante salientar que apesar dos CIACs terem se constituído enquanto um 

esforço mais amplo do Estado brasileiro e orientado pela legislação maior, mais uma 

vez se fez presente a velha marca que acompanha as políticas educacionais brasileiras, a 

saber: seu curto alcance e posterior abandono como parte das disputas político-

partidárias. Assim, a meta de 5.000 Caics elaborado pelo projeto inicial só se expressou 

em 450 espalhados na periferia de todo o país. O projeto foi parcialmente abandonado 

no governo de Fernando Henrique Cardoso.  

 

3.2.4 Os Centros Educacionais Unificados: a tentativa de construção de tempos-

espaços escolares contra-panópticos.   

 

Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) foram implementados em São 

Paulo/SP no ano de 2003 durante a gestão de Marta Suplicy (PT). 

A proposta pedagógia dos CEUs e sua configuração arquitetônica tenta superar 

alguns aspectos tanto da proposta dos CIEPs quanto dos CAICs. Apesar de recuperar a 

concepção redentora de escola e pensá-la com um equipamento urbano voltado para a 

inclusão da periferia à oferta de bens e serviços (educação, saúde, lazer, trabalho), 

aspecto forte nos CIEPs e CAICs, o CEUs procuraram dialogar com a ideia de escola 

experimental anisiana. Nesse sentido, não adianta apenas a comunidade das periferias 

ser beneficiadas apenas dentro da escola sem que isso não implique nenhuma 
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transformação fora dela. Procura nesse caso superar a visão compensatória da escola e 

recuperar seu papel transformador, de modo que a escola pudesse experimentar o 

cotidiano e o cotidiano experimentar a vida dos sujeitos, como sonhara Anísio. Assim os 

CEUs seriam polos de desenvolvimento comunitário.  

Interessante notar que começa a se desenhar na proposta dos CEUs alguns 

princípios que orientam o modelo das cidades educadoras como: educação popular, 

intersetorialidade, educação como algo que extrapola os muros da escola, etc.   

A ideia era que a escola mudasse a cidade, estendendo sua oferta se aproveitando 

dos espaços da cidade, irradiando possibilidade de melhorias de seus espaços e 

articulando ações de diversos setores da sociedade e do poder público para que o 

território das periferias estivessem em plenas condições de receber os CEUs e não 

ocorrer o fenômeno de estigmatização que associou os CIEPs à uma escola de baixa 

qualidade, engolidos pelos problemas do seu entorno.  

Dessa maneira, incorporando o conceito de cidade educadora em sua gestão, 

Marta Suplicy, através do documento Operação Urbano CEU, elencou cinco atributos 

básicos para a construção dos CEUs, a saber: 

1.Melhoria das escolas do entorno; 2. Canalização de córregos, 3. 

Melhoria nas vias públicas (asfaltamento, sinalização e iluminação); 4. 

Redirecionamento de tráfego e transporte coletivo; 5. Regularização 

de terrenos para a implantação dos CEUs (SOUZA, 2010, p. 32). 

 

A soma destes elementos necessários para a implementação dos CEUs só seria 

possível a partir do mapeamento de territórios de vivência. No site dos CEUs essa 

estratégia é definida da seguinte forma   

[...] Entende-se os Territórios de Vivência como o espaço envoltório 

(raio médio de 50km) aos CEUs, que apresenta-se como foco das 

políticas de desenvolvimento por meio da ampliação do acesso à 

infraestrutura cultural e do fortalecimento da economia da cultura. 

Uma vez que os atores e agentes ali presentes são ao mesmo tempo 

demandantes e produtores de serviços e bens culturais nos 

equipamentos culturais multiuso, configura-se grande potencial para 

fortalecimento da economia criativa e inclusão produtiva em áreas de 
vulnerabilidade social no país. 
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Do ponto de vista dos espaços, um dos objetivos dos CEUs era superar a face 

mais precária e os problemas encontrados nos projetos arquitetônicos anteriores a ele 

(mais precisamente CIEPs e CAICs). Os ideais inovadores pregados pela proposta 

político-pedagógicas dos CEUs voltados ao desenvolvimento das cidades careciam de 

um projeto arquitetônico que expressasse um salto em relação às marcas de 

tradicionalismo e atrasos presentes, próprio da política educacional brasileira. Nesse 

sentido, arquitetura dos CEUs buscou superar projetos antigos em dois aspectos.  

No primeiro era premissa básica dos CEUs não reproduzir a lógica de edifícios 

padrões já presenta nas cidades, “em especial nos prédios escolares, um tipo de 

arquitetura que compartimentava os ambientes escolares, dificultando a comunicação e 

a integração dos diferentes segmentos presentes numa escola” (SOUZA, 2010, p. 26). 

Daí a nomenclatura Centros Unificados já expressa uma tentativa de direcionamento da 

proposta.  Tanto que em sua estrutura havia a existência de três escolas em diálogo e 

inter-relacionadas, a saber: CEI – Centro de Educação Infantil destinadas às crianças de 

0 a 3 anos; EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil destinada ao atendimento de 

crianças de 3 a 5 anos e EMEF -  Escola Municipal de Ensino Fundamental que atende 

as crianças e adolescentes de 6 anos em diante e também jovens e adultos no período 

noturno. Essa organização sequencial e inter-relacionada da arquitetura permitia que os 

alunos a medida que fossem avançando de nível, passariam a frequentar o bloco escolar 

seguinte em uma mesma “grande” e “unificada” escola, como podemos observar na 

imagem abaixo.  

 

Imagem - 20 – Foto do CEU Alto Alegre 
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Fonte: Disponível em:  

http://lh3.ggpht.com/_pWZnNVp2yF4/St36GG0d5bI/AAAAAAAAAME/lfZxpVa4koA/007++

CEU+Alto+Alegre++2009-02-01.jpg 

 

O outro objetivo, articulado ao primeiro, em relação à configuração da 

arquitetura escolar dizia respeito a construção de espaços resignificando as relações de 

poder comumente estabelecidas e naturalizadas no interior da escola. E a forma como se 

organiza a escola em seus espaços informa sobre a configuração de suas relações de 

poder, como já vimos nas instituições panópticas.  

Dessa forma os CEUs se propõem a superar a ideia de espaços vigiados e 

controlados por um poder panóptico, substituindo-o pela ideia de proteção social, na 

qual a comunidade era a responsável pelo controle das ações na instituição. A 

apropriação do conceito de cidades educadoras e da ideia de uma educação escolar e 

comunitária, fez com que a arquitetura dos CEUs assumisse uma estética de “escola 

aberta” e visível internamente, com uma infraestrutura que “remete a fluidez das linhas 

e as transparências das vidraças em uma edificação modular” (ibidem, p. 63). Segundo o 

autor, esse tipo de arquitetura a sua orientação para a visibilidade e controle social pode 

ser definida como contra-panóptico.     

Para a implementação das amplas dimensões arquitetônicas dos CEUs foram 

definidas área territoriais distintas já que no projeto arquitetônico havia três tipos de 

proposição como podemos observar na tabela abaixo. 

http://lh3.ggpht.com/_pWZnNVp2yF4/St36GG0d5bI/AAAAAAAAAME/lfZxpVa4koA/007++CEU+Alto+Alegre++2009-02-01.jpg
http://lh3.ggpht.com/_pWZnNVp2yF4/St36GG0d5bI/AAAAAAAAAME/lfZxpVa4koA/007++CEU+Alto+Alegre++2009-02-01.jpg
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Tabela 8 – 

Tipos de 

CEUs 

Modelos 

de Céus 

Descrição Investi

mento 

Modelo 

de CEU – 

700m² 

Edificação Multiuso com 5 pavimentos: praça coberta; pista de 

skate; equipamentos de ginástica; CRAS; salas de aula; salas de 

oficina; telecentro; salas de reunião, biblioteca; 

cineteatro/auditório com 48 lugares e terraço.  

R$ 2,71 

milhões 

Modelo 

de CEU – 

3.000m² 

2 Edifícios multiuso, dispostos numa praça de esportes e lazer: 

CRAS, salas multiuso, biblioteca; telecentro; 

cineteatro/auditório com 60 lugares; quadra poliesportiva 

coberta; pista de skate; equipamentos de ginástica; playground 

e pista de caminhada 

R$ 2,02 

milhões 

Modelo 

de Ceu  - 

7.000m² 

Edificação multiuso de um pavimento, dispostos numa praça de 

esportes e lazer: CRAS, salas multiuso, biblioteca; telecentro; 

cineteatro/auditório com 125 lugares; pista de skate; 

equipamentos de ginástica; playground; quadra poliesportiva 

coberta; quadra de areia; jogos de mesa e e pista de caminhada.  

R$ 3, 50 

milhões 

Fonte: http://ceus.cultura.gov.br/index.php/home/modelos-de-ceu-s. Acesso em: 25/02/2015 

 

Com bases nestes modelos foram implementadas em São Paulo 45 CEUs em 

duas fases. Uma primeira na gestão de Marta Suplicy (chamada de fase vermelha) e 

outra na gestão de José Serra/Gilberto Kassab (2004-2012) (chamada de fase azul). 

Diferentemente das tensões políticas que abandonaram ou deram outros rumos à 

projetos de gestões anteriores, os números estas duas fases mostram até certo equilíbrio 

na gestão dos CEUs: no que diz respeito à obras inauguradas, na fase vermelha foram 

inaugurados 47% (21 CEUs) e na fase azul 53% (24 CEUs) dos 45 CEUs. No que diz 

respeito a área construída dos 45 CEUs também há equilíbrios: do total de 536. 324m² 

foram feitos 51,4% na fase vermelha e 48,6% na fase azul.   

A única diferença apontada dos estudos entre ambas a gestões do CEUs é que a 

gestão do PT se aproximou mais das pretensões de construir uma arquitetura 

transparente, contra panóptica e que possibilitasse um maior controle social da escola. 

Na gestão dos prefeitos do PSBD houve tentativas tornar os CEUs ambientes mais 

fechados e protegidos com a incorporação de grades, muretas, etc.   

http://ceus.cultura.gov.br/index.php/home/modelos-de-ceu-s
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3.3 A renovação da filosofia pragmatista na educação em duas vias: a vertente 

habermasia e a pós-moderna.  
 

Após as primeiras tentativas de materialização dos ideais pedagógicos 

“escolanovistas” ou liberais-pragmatistas no Brasil e os seus sucessivos fracassos, 

abandonos, estigmatizações e descontinuímos, houve certo desencantamento ou 

ceticismo por parte dos educadores e intelectuais, que outrora depositavam suas 

esperanças na crença da escola redentora pregada pelos escolanovistas.   

Pudemos localizar a partir da análise das principais experiências de educação 

(em tempo) integral que se organizaram a partir de ousados projetos arquitetônicos, que 

ocorre de fato foi uma pulverização de “[...] ações com sentido educacional preliminar e 

pouco específico, principalmente nas primeiras séries do ensino fundamental, mas 

também nas séries finais” (CAVALIERE, 2002, p. 249) que incorporados de maneira 

desorganizada, inconsequente, pela força das circunstâncias,  desconhecida da 

comunidade escolar  e sem compromisso político-pedagógico, trouxeram  

 
[...] novos elementos à rotina da vida escolar, que de complementares 

ou secundários passaram a imprescindíveis, sem um correspondente 

projeto cultural- pedagógico, tem levado à descaracterização, isto é, à 

crescente perda de identidade da escola fundamental brasileira 

(CAVALIERE, 2002, p. 249). 

 

Ao mesmo tempo, intelectuais que defendem a concepção liberal-pragmatista na 

atualidade, dentre elas, Cavaliere (2002), partem do diagnóstico de que os insucessos 

das experiências liberais-pragmatistas estão relacionadas com um processo de 

ampliação das funções da escola “ocorrendo por urgente imposição da realidade, e não 

por uma escolha político-educacional deliberada”, vem resultando em sua 

descaracterização, “isto é, à crescente perda de identidade da escola fundamental 

brasileira” (p. 249). Essas são as razões pelas quais, segundo a autora, a escola pública 

brasileira atrofiou a possibilidade de concretização dos ideais “deweanos” de uma 

escola democrática e moderna que integre a população marginalizada sem acesso aos 

bens e serviços produzidos na sociedade.  
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Contudo, o desencanto nem sempre termina em imobilismo. O pensamento de 

Anísio Teixeira não deixou de ser influência no cenário educacional e na construção de 

uma educação contemporânea.   

Partindo desta premissa, há um grande movimento que busca reerguer os ideais 

do pragmatismo deweano tocados por Anísio na educação, atualizando seu pensamento 

pedagógico às novas necessidades que afloram 

 
[...] no cotidiano escolar brasileiro de uma intencional e efetiva ação 

socialmente integradora, de forma tal que a natureza dessa ação possa 

representar uma contribuição ao processo de democratização da 

instituição escolar pública e não uma reafirmação de seu caráter 

discriminatório (CAVALIERE, 2002, p. 250). 

 

 Além de reafirmarem a crítica que a abordagem pragmatisma faz ao enfoque 

pedagógico “centrado na tradição, na cultura intelectual e abstrata, na autoridade, na 

obediência, no esforço e na concorrência” (idem, p. 252) típico das escolas “clássicas”, 

entra em debate na perspectiva do novo pragmatismo a crítica da relação entre educação 

escolar, cultura e poder, denunciado como lacunar na perspectiva pragmatista 

tradicional.  

O corpo dessa discussão é bastante heterogêneo e é influenciado por diversos 

campos e pressupostos teóricos. No entanto, tem relevância para debate aqui construído 

duas posições. São elas:  

a) uma vinculada a tradição crítica da relação entre educação, razão e cultura por 

meio das teorias e conceitos de Jürgen Habermas. Localizamos que essa não vem sendo 

discutida nos documentos e textos oficiais que orientam as propostas pedagógias das 

políticas de educação (em tempo) integral nos vários níveis de governo;  

b) uma segunda posição vem sendo referência para a formulação das propostas, 

documentos, relatórios, projetos e programas de educação em tempo integral e em turno 

regular no Brasil e no mundo, divulgados principalmente em relatórios da UNESCO68, 

ONU, FMI, Banco Mundial.  

                                                           
68 DELORS, J. (Presidente). Educação: um tesouro à descobrir. Relatório para UNESCO da comissão 

internacional da educação para o séc. XXI. Paris: UNESCO, 2006 
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Seu arcabouço teórico se caracteriza por um profundo hibridismo em sua 

construção, fazendo uma síntese que acomoda interesses de diferentes grupos sociais e 

blocos de poder, mas que em essência convergem para o mesmo rumo: não oferecer 

nenhum tipo de ameaça, desestabilização ou projeto alternativo à hegemonia 

sociometabólica do capital.  

É geralmente anunciada no âmbito político-ministerial, na mídia, no 

empresariado e por parte da sociedade civil como uma proposta “contemporânea” de 

educação. Sua elaboração é composta por fundamentos que expressam:  

a) uma ética e cosmologia pós-moderna – que fundamenta a proposta de 

educação multi/intercultural;  

b) formas de organização e compreensão da sociedade a partir das contribuições 

do paradigma “sistêmico” e fundamentos da “teoria da complexidade” transpostas do 

campo das ciências naturais e da biofísica – que fundamentam os modelos de gestão 

“sistêmica” e “intersetorial”, inseridos na política educacional brasileira mais 

sistematicamente e em todo o território nacional por meio do Plano de Desenvolvimento 

da Educação – PDE;  

c) uma atualização de teorias educacionais que ganharam evidência no século 

passado afinadas com os princípios do lema: “aprender-a-aprender” e com o método 

“construtivista”, ambos herdados do escolanovismo no Brasil. Essa renovação vem 

sendo feita na esteira do discurso da empregabilidade e da sociedade do conhecimento – 

elementos que compõem o substrato teórico da chamada Pedagogia das Competências 

(RAMOS, 2011) e do novo lema: Aprender ao longo da vida69.     

 Depois de apresentar os pressupostos de cada uma destas tendências, 

explicitaremos as influências de suas prerrogativas teóricas para a organização do 

tempo-espaço educativo. Faremos um destaque maior segunda posição por sua íntima 

relação com nosso objeto de estudo no que tange aos fundamentos, já que são estes que 

orientam a proposta dos territórios educativos. Nesse sentido trabalharemos no intuito 

de discutir os pontos convergentes dessa híbrida formulação, nos quais as “aparentes” 

                                                           
69 Memorando sobre aprendizagem ao longo da vida - documento de trabalho da Comissão, Outubro 2000 
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contradições de distintas formulações teóricas de disciplinas, gramática e interesses 

igualmente distintos são deslocadas e se recompõem em um plano comum, a saber: uma 

aceitação acrítica e a-histórica dos discursos que acentua as mudanças econômicas, 

mediada pelas benesses da globalização e dos avanços tecnológicos, como evidência de 

uma realidade essencialmente distinta de sua antecessora (modernidade), mais avançada 

e que demanda a criação de novos imperativos para a humanidade, dos quais, são 

centrais: a cultura como elemento constitutivo do modo de vida contemporâneo e a 

defesa de um individualismo subjetivista.  

 

3.3.1 A renovação pragmatismo pela via habermasiana e a busca de tempos-

espaços escolares “comunicativos” 

 

A renovação do pragmatismo pedagógico de Dewey pela via habermasiana vem 

sendo feita no Brasil por alguns autores(as) que defendem a bandeira da educação 

integral tomando como referência as formulações e experiências de Anísio Teixeira e 

buscando sua atualidade à novas demandas e contexto social. Ana Maria Cavaliere, a 

principal expoente deste movimento, acredita que há na teoria de Habermas a 

potencialidade desta superação em sua “crítica da técnica como ideologia, a qual [...] 

coloniza a própria ciência e as demais esferas da vida” (CAVALIERE, 2002, p. 263).  

A partir dessa contribuição de Habermas busca-se superar a crença incondicional 

na razão como mecanismos de emancipação humana, pressuposto ainda forte nas 

formulações de Dewey mesmo tratando-a no âmbito da experiência e não mais do ponto 

de vista abstrato ou metafísica. Seguindo essa linha, para Cavaliere (2002) não basta 

apenas transformar a natureza da racionalidade dominante, mas, superar a existência de 

uma racionalidade que se proponha dominante e que homogeneíza a noção de 

experiência.  

A crítica centra-se então nas relações entre ciência e poder, elemento não 

enxergado por Dewey aos estabelecer a racionalidade pragmatista como meio 

privilegiado de democratizar a escola pública. Entende-se que a noção de experiência 

em Dewey mesmo se propondo como uma forma aberta e democrática de formação 
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escolar fora influenciada por estruturas linguísticas universais, ou seja, discursos e 

modos de cultura de sociedade já determinadas (americanismo), portanto, se constituem 

como “um limite, um elemento intransponível para tudo aquilo que pretende ter validez 

no interior de formas de vida estruturadas lingüisticamente” (HABERMAS, 1990, p. 

176). 

A partir de Habermas se propõe neste caso a descolonização de uma 

racionalidade pragmatista “monocultural” presa às promessas do progresso científico e 

técnico que “passaram a exercer, no mundo moderno, papel explicativo e legitimador da 

própria dominação do homem pelo homem” (CAVALIERE, 2002, p. 264).  

A contribuição de Habermas para “descolonizar” a razão prática de Dewey para 

além das estruturas técnica e científicas se assenta nas possibilidades de pluralização 

encontradas no conceito de “razão comunicativa”.  Para o autor, a ampliação dos canais 

comunicativos da razão possibilita que haja um diálogo entre diferentes formas de 

racionalidade e suas distintas linguagens e símbolos.  Essa ampliação da razão, 

tornando-a comunicativa e dialógica, abre a possibilidade da permeabilidade, do 

entrelaçamento e do encontro das diferenças.  

Todavia, é importante ressaltar que não se trata de cair em um relativismo 

epistemológico, severamente denunciado pelo autor, que se encontra com formas 

irracionais de pensamento e que encaram a unidade enquanto elemento totalitário e, 

portanto, opressor. O que está em jogo para o Habermas é assegurar ao “pensamento um 

resíduo de incondicionado, como forma de garantir a unidade e a universalidade da 

razão” (LIMA, 1999, p. 21). De uma maneira geral, a razão comunicativa supõe que 

 

[...] será “descolonizando” aquela outra área especificamente humana, 

relacionada ao falar e ao agir comunicativo, que se poderá favorecer 

as tendências ao surgimento de uma vida social cada vez mais atenta 

aos riscos de retroceder à barbárie, exatamente e ironicamente pela via 

da hiper-racionalização desumanizante (CAVALIERE, 2002, p. 265). 

 
 

Habermas, preocupado com uma razão que permita a existência do uno e do 

múltiplo de uma maneira comunicativa e igualitária, denuncia as formas de 
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solucionamento dado pela filosofia para o problema uno-múltiplo. Segundo ele, a 

resposta dada pela filosofia para este enlace fora sempre insuficiente tanto em projetos 

objetivistas quanto nos ideais relativistas. A razão comprimida no centro desses polos 

antagônicos se assumiu ora reconduzindo “tudo ao uno, desvalorizando 

consequentemente todo este mundano, reconduzindo-o ao nível do fenômeno ou 

imagens” (LIMA, 1999, p. 23), ora defendendo a desvalorização da unidade objetiva do 

pensamento afirmando que “qualquer descrição possível espelha apenas uma construção 

particular da realidade, imanente à respectiva cosmovisão linguística; não existem 

standards de racionalidade capazes de ultrapassar as normas locais da cultura” (idem, p. 

24).  Com isso, Habermas (1990) faz a seguinte defesa: 

 
[...] Minhas considerações caminham à tese de que a unidade da razão 

não pode ser percebida a não ser através da multiplicidade de suas 

vozes, como sendo uma possibilidade que se dá, em princípio, na 

forma de uma passagem ocasional, porém, compreensível, de uma 

linguagem para outra. E esta possibilidade de entendimento, 

assegurada apenas de modo processual e realizada de modo 

transitório, forma o pano de fundo para a variedade daquilo que nos 

defrontamos na atualidade, sem que possamos compreendê-lo (p. 

152).      
 

Essa é uma noção que defende que a “modernidade não se esgotou nas suas 

possibilidades de realização dos ideais de igualdade e de liberdade subjetiva, mas que é 

uma ilustração que ainda não foi esclarecida” (LIMA, 1999, p. 21).  

Redefinindo a noção de progresso humano, desencantada com a razão metafísica 

e com a razão instrumental-tecnológica, ambas consideradas cosmovisões que diluem os 

aspectos do particular no geral, problematiza-se um modelo de formação escolar que se 

pretenda completa. A partir da acepção habermasiana esta formação escolar não pode 

estar subordinada a esse ou aquele tipo de racionalidade fetichizada pelo poder da 

técnica e da ciência, ou seja, tomada como “ações-racionais-com-respeito-a-fins” 

(CAVALIERE, 2002).  

A proposição é, nas palavras de Cavaliere (2002), que o ambiente escolar seja 

um “espaço de trocas intersubjetivas intensas, de desenvolvimento do que Habermas 
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chamou de natureza comunicativa da razão, efetivando em sua prática o que Dewey 

chamou de reconstrução da experiência” (p. 268).  

 Já é possível perceber a forte presença dos conceitos de cultura e diferença na 

renovação do pragmatismo considerando a força que estes ganham a partir da segunda 

metade do século XX. No entanto, ainda sobre a base frankfurtiana de Habermas, como 

alguns consideram, estes conceitos aparecem de maneira “moderada” nestas teorias da 

tradição crítica.  

Ou seja, como vimos há em Habermas uma preocupação que estava relacionada 

como a unidade da razão e da importância da herança filosófica moderna na construção 

de uma racionalidade comunicativa. Para ele, essa unidade da razão nem poderia estar 

presa às correntes filosóficas da metafísica tradicional, [e nem] nos labirintos pós-

modernos que relativizam sua importância e dessubstanciariam seu conteúdo 

(HABERMAS, 1990).  

As prerrogativas apontadas por Habermas e tomadas por Cavaliere para o trato 

com a identidade dos tempos-espaços escolares e da formação integral sugerem um 

modelo de escola para além das concepções tradicionais e escolanovistas, de modo que 

nem a unidade formativa escolar clássica seja esvaziada e nem as liberdades 

‘individuais e projetos de vida particulares sejam comprimidos pelo controle, pela 

disciplina e pela padronização cultural da escola.  

Cavaliere (2002), mediada pelo pensamento crítico habermasiano, recupera e 

aprofunda o debate iniciado por Anísio sobre a construção de tempos-espaços escolares 

que miram à constituição de um ambiente democrático a relação entre diferença-

igualdade. A autora, portanto, defende que levando em conta a profunda disparidade 

sociocultural que marca a sociedade brasileira, a construção de tempos-espaços 

escolares democráticos não deve se impor a partir de “um acervo cultural fechado”. Isso 

também não significa propor “uma oportunidade progressiva de confraternização ou 

fusão “natural” entre as diferenças/desigualdades” (CAVALIERE, 2002, p. 267, grifos 

nossos).  
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Dadas às condições, os espaços e os tempos na escola seriam oportunidades 

privilegiadas de florescimento das diferenças quando “livre de pressões e disputas 

econômicas imediatas” (idem, grifos nossos)   

Entendemos que a grande contribuição deste debate está na recuperação da 

categoria desigualdade econômica para a discussão da diferença. Esse tipo de debate 

reforça que não se pode pensar em tempos e espaços escolares que fermentem a 

democracia subjetiva, dos desejos e particularidades descolados das disputas materiais 

objetivas que as constituem.  

Mesmo não mencionando a categoria luta de classes, é possível perceber nas 

palavras da autora sua posição na crença de que a luta pela diferença está vinculada, e 

nestes termos depende ontologicamente das lutas pela igualdade. Essa é a referência 

central para a própria prática pedagógica pautada pela noção de experiências 

democráticas que possam ser vivenciadas em tempo e espaços escolares distintos.  

Levar o debate da desigualdade para o interior da escola, desse ponto de vista, é 

olhar para o contexto socioespacial da própria instituição como objeto determinante e 

determinado do conjunto de relações sociais que a atravessam.  

Reconstruir a experiência do pragmatismo anisiano e descolonizá-la das 

determinações do capital requer em termos práticos, não apenas investimentos e ações 

no interior das escola em seus tempos e espaços. Requer também, um conjunto de ações 

e reformas no entorno da escola em seus aspectos estruturais para que minimizando ou 

transformando as barreiras da desigualdade material e cultural das periferias, 

principalmente, dando lhe condições objetivas e subjetivas suficientes, os alunos 

possam reconstruir nas escolas e fora delas uma experiência descolonizada que sirva de 

horizonte aos projetos político-pedagógico das escolas.       

Acreditamos que estes são fortes argumentos para localizarmos as razões da 

ausência dessa perspectiva como orientação dos programas e políticas de educação (em 

tempo) integral.  

Apesar das aproximações desse movimento de renovação com correntes que 

abordam a relação entre conhecimento escolar e cultura, tão em evidência na atualidade, 

vem ganhando terreno um discurso educacional pautado por princípios pós-modernos, 
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do paradigma sistêmico e da ideologia da eficiência e qualidade da escola frente a um 

contexto dinâmico no mundo do trabalho. Parece-nos que o que justifica o amplo 

espaço que esta híbrida composição de correntes filosófico-pedagógicas vem ocupando 

na agenda pública é a sua relação orgânica com os novos postulados e imposições do 

sociometabolismo do capital neste século. 

 

3.3.2 A lógica pós-moderna e a educação multi/intercultural: a defesa por 

tempos-espaços escolares diferenciados   

 

O termo pós-modernidade foi pronunciado pela primeira vez nos anos 1930 por 

Federico de Onís e 20 anos mais tarde pelo poeta Charles Olson para definir uma reação 

literária conservadora dentro do modernismo. Somente em 1959 com Charles W. Mills 

foi que a expressão começou reivindicar-se como uma época histórica distinta e se 

apresentar como uma terceira via ao bloco antagônico de forças da Guerra Fria.   

Contudo, foi a partir de seu maior expoente: F. J. Lyotard, mais especificamente 

na obra “A condição pós-moderna70” no final da década de 70, que a expressão pós-

modernidade ficou mais conhecida, principalmente no meio acadêmico. Sua emergência 

se dá não por acaso, mas, como resultado de um contexto de relativas, porém, 

significativas transformações sociais que complexificaram o conjunto da sociedade no 

contexto do pós-segunda guerra.  

Nesse sentido, houve uma explosão de definições, conceitos e teorias, 

formuladas por autores de diversos de campos do conhecimento em períodos distintos 

da segunda metade do século XX tentando explicar a dinâmica dessas transformações. 

Alguns destes esforços são: a ideia de sociedade pós-indústrial no campo da economia 

(TOURAINE, 1970; BELL, 1974; GORZ, 1882); as teorizações sobre movimentos pós-

classista, pós-ideológica e pós-marxista no plano político (LACLAU E MOUFFE, 

1985); as reações contra a arte e a literatura moderna no plano estético-cultural; e o 

repúdio à ciência moderna (LYOTARD, 1979; FOUCAULT, 1980, SANTOS, 1988; 

1989) principalmente no campo filosófico e sociológico.   

                                                           
70 LYOTARD, J. A condição pós-moderna.  1978. 
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De maneira geral é o enredamento dos aspectos mencionados que compõem as 

premissas básicas do ideário pós-modernos. Ao utilizarem o prefixo “pós” para 

caracterizar as transformações econômicas, políticas, sócio-culturais e científicos- 

filosófico do pós-guerra, sugerem que todo o conjunto da sociedade e da realidade foi, 

essencialmente, transformado e se tornou qualitativamente distinto do que era antes. 

Dito de outra maneira, o clima pós-moderno anuncia que os estruturantes constitutivos 

da modernidade tornaram-se obsoletos e ultrapassados tendo em vista a “nova” 

realidade instaurada e seus imperativos. Sobre essa possível “transição” de um tipo de 

sociedade para outra LOPES (2013) afirma que do ponto de vista temporal  

 
[...] o início da pós-modernidade tende a ser situado nos anos 1950, 

com uma consolidação entre os anos de 1968 e 1972, quando a 

expressão se cristalizou (o livro de Lyotard em francês, A Condição 

Pós-Moderna, é de 1979). Entretanto, como Miller (2010b) pondera 

com pertinência, uma primeira forma de destacar o que possa vir a ser 

chamado de uma «virada pós-moderna» não é cronológica, mas uma 

ruptura com a lógica e a consciência modernas. 
 

 O fato é que essa celebração pós-moderna no campo político-filosófico-

científico-cultural vem igualmente produzindo uma nova concepção de educação 

escolar. A concepção pós-moderna da educação pretende ampliar a própria noção de 

escola e de suas funções tendo como eixo orientador da ação educativa a perspectiva da 

diferença. Nesse caminho, o projeto político-pedagógico da escola passa a ser, 

prioritariamente, orientado numa perspectiva comunitarista e local e define como seu 

papel político principal a promoção de uma cidadania que respeite, valorize e se 

construa com base nos princípios de uma democracia plural.  

Do ponto de vista da organização do ensino-aprendizagem, torna-se fulcral a 

denúncia das relações de inferiorização do “outro” cultural no currículo e nas práticas 

educativas no interior da escola. A seleção do conhecimento tende a ser validada não 

mais por seu nível de sistematização, elaboração e valor social, mas, pelo seu caráter 

contingencial, de novidade, estético, particular, enfim, valorativos das diferenças 

culturais. Moreira (2001), um dos defensores dessa educação orientada pelas diferenças, 

propõe que a principal função da educação é “desestabilizar a lógica eurocêntrica, cristã, 
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masculina, branca e heterossexual que até agora informou o processo e para confrontá-

la com outras lógicas, com outras formas de ver e entender o mundo” (Moreira, 2001, p. 

76).  A ênfase da dinâmica de ensino-aprendizagem nesse sentido se desloca, 

primordialmente, da relação professor-aluno, vista como autoritária, hierárquica e 

tradicional, para a relação aluno-aluno, encarada como dialógica, horizontal e 

inovadora, elementos necessários para o florescimento da pluralidade de saberes e 

experiências no ato pedagógico.  

Considerando a notável diversidade cultural de um país que também desponta 

pelos elevados índices de desigualdade e concentração de riqueza, não demorou muito 

para que propostas de uma educação multiculturalmente orientada (MOREIRA E 

CANDAU, 2003) ganhasse muito rapidamente o discurso de docentes, pesquisadores, 

militantes, movimentos sociais e da sociedade em geral. Vale destacar que há todo um 

debate teórico em torno do termo multiculturalismo e de sua expressão na prática 

pedagógica que remonta a Peter McLaren e a sua classificação quanto aos diferentes 

usos do termo. Assim para o autor o multiculturalismo pode ser:  

 
[...] 1) conservador (próximo do legado colonialista de supremacia 

branca, exclui a noção de fronteira, boicota a educação bilíngue, etc.); 

2) humanista liberal (baseado na noção de igualdade natural); 3) 

liberal de esquerda (essencializa as diferenças, independentemente da 

história, da cultura e do poder); e 4) crítico e de resistência (questiona 

a construção da diferença no contexto de relações culturais e de 

poder), posição à qual McLaren diz se filiar (DELLA FONTE E 

LOUREIRO, 2011, p.  179). 
 

A partir disso, Antônio Flávio Moreira e Vera Maria Candau, dois dos principais 

teóricos dessa perspectiva educacional no Brasil, formulam definições para a ideia de 

multiculturalismo, associando-o a outro termo: a interculturalidade. Vejamos o que 

cada um diz sobre essa questão: 

 
A perspectiva prescritiva entende o multiculturalismo não 

simplesmente como um dado da realidade mas como uma maneira de 

atuar, de intervir, de transformar a dinâmica social. Trata-se de um 

projeto, de um modo de trabalhar as relações culturais numa 

determinada sociedade e de conceber políticas públicas nessa direção. 
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Uma sociedade multicultural constrói-se a partir de determinados 

parâmetros (CANDAU, 2008, P. 50). 

 

Multiculturalismo representa, em última análise, uma condição 

inescapável do mundo ocidental, à qual se pode responder de 

diferentes formas, mas não se pode ignorar. Multiculturalismo refere-

se à natureza dessa resposta. Educação multicultural, 

consequentemente, refere-se à resposta que se dá a essa condição, em 

ambientes educacionais (MOREIRA, 2001, p. 66).  

 

 Ambos autores são categóricos em sugerir “a substituição de multiculturalismo 

por interculturalismo, porque este segundo termo denota o caráter de relação dinâmica, 

reacomodações e reajustes entre as culturas” (DELLA FONTE E LOUREIRO, 2011, p. 

180).  

 No que tange a questão do tempo e do espaço escolar como a proposição central 

da educação multi/intercultural é ampliar os canais de diálogo da escola com outras 

formas de saber e experiências culturais visando pluralizar seu currículo e superar seu 

“daltonismo cultural” (MOREIRA E CANDAU, 2008), se torna essencial a 

“desconstrução” das noções tradicionais de tempo e espaço na escola. Para tanto, 

algumas razões são apontadas pela educação multi/intercultural.  

Primeiramente porque nessa perspectiva o tempo-espaço escolar é identificado 

como uma das diversas possibilidades de tempo-espaços educativos que envolvem a 

educação formal e a não-formal. A ideia de aprender neste caso requer a ampliação da 

noção de educação que não se resume aos espaços e tempo escolares, mas ao “[...] 

mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente 

em espaços e ações coletivos cotidianas” (GOHN, 2006, p. 28-29).  

Em segundo lugar, entende-se que as relações de poder e cultura que se dão no 

campo do saber, extrapolam a dimensão curricular do ensino propriamente dito, e 

orientam a própria organização da escola enquanto uma instituição moderna.  

   Isso implica dizer que é fundamental na educação multi/intercultural 

desestabilizar a cultura organizativa escolar pautada em tempos e espaços padronizados, 

rotineiros e, nesse prisma, vinculados à formas especializadas de controle e poder. 

Como alternativa, apresenta-se a proposta da educação (em tempo) integral no viés 
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multi/intercultural: garantir a ampliação das possibilidades de formações integralmente 

diversificadas e em contexto sócio-culturais distintos. Opera metodologicamente 

através de estratégias da ampliação e diferenciação dos tempos-espaços de 

aprendizagem.    

O principal fio teórico condutor do projeto multi/intercultural como herança do 

ideario pós-moderno no âmbito educativo é o debate sobre a relação saber-poder-cultura 

na filosofia (LYOTARD, 1978; FOUCAULT, 199271; dentre outros) e na sociologia 

(SANTOS, 199972; MORIN, 200073, etc., por exemplo)74.  

Apesar da crítica pós-moderna ter formulações bastante heterogêneas há um 

núcleo duro que é justamente o que vem influenciando os postulados 

multi/interculturais no campo educativo e são desdobramentos da centralidade na 

categoria “cultura”. Segundo Malik (1999), esse “núcleo” duro pós-moderno que acaba 

por ontologizar a diferença cultural como elemento fundamente do ser humano faz parte 

de um universo teórico contaminado pelo anti-essencialismo filosófico, negação da 

totalidade, indeterminação social e um profundo anti-humanismo. 

Essas características se apresentam como descrença e abandono radical das 

teorias produzidas pela modernidade, denominados de maneira negativa e vulgar como 

metarrelatos. Isso tem rebatimentos inclusive nas conquistas políticas e ideológicas da 

classe trabalhadora em torno da escola sob a insígnia moderna. Acreditamos que as 

premissas pós-modernas são problemáticas por duas questões fundamentais. 

Do ponto de vista político-pedagógico, os princípios que referenciam a proposta 

multi/intercultural vinculados ao ideario pós-moderno acomodam perfeitamente 

algumas insatisfações populares sem que sejam agredidos os fundamentos da crítica à 

acumulação capitalista. Desta forma, direta ou indiretamente não se questiona o projeto 

burguês, e desloca-se a luta contra a desigualdade pela luta contra a diferença.    

A escola se torna um reduto de indeterminismo político e tem sua função 

                                                           
71 Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1992 

A Distinção: crítica social do julgamento, Porto Alegre, Editora Zouk, 2007 
72 Um discurso sobre as Ciências. 11 ed. Porto: Afrontamento, 1999.  
73 Ciência com Consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002 
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político-ideológica cada vez menos pautada pelos interesses da classe trabalhadora. Em 

troca, se fortalece no interior das escolas formas de participação e lutas identitária e de 

grupos específicos, com a condição de que não sejam questionados os estruturantes da 

dominação burguesa.  

Em termos políticos e ideológicos mais amplos, a ética multi/intercultural pós-

moderna vincula-se a um tipo de cidadania participativo-conservadora que permite as 

reivindicações dos sujeitos e de suas bandeiras, sem o comprometimento da superação 

objetiva de suas situações de opressão racial, de gênero, dentre outras. Nas palavras de 

Meszáros (2011) permite a busca pela igualdade formal.  

 Não é à toa que esse tipo de projeto educacional é abertamente incorporado por 

organismos internacionais75, principalmente em um contexto de acirramento das crises e 

mazelas sociais geradas pelo próprio metabolismo do capital nos processos de 

valorização do valor em escala global. Na cidadania participativo-conservadora, as 

marcas do capitalismo não são questionadas. Estas podem ser geridas através de uma 

racionalidade comunicativa e dialógica entre parcerias, redes e articulações, ou seja, um 

pacto entre os diversos atores e camadas sociais que gere recomendações de 

conciliação, consenso, cooperação e solidariedade para enfrentar estas tensões.  

O princípio da negociação refletido na ideia de participação entre desiguais 

políticos e economicamente em estruturas sociais já definidas, apenas mascara e perde 

de vista a necessidade de superação das contradições existentes a partir de uma práxis 

revolucionária implicada em um projeto alternativo de sociedade.  

Do ponto de vista do ensino-aprendizagem, os princípios filosóficos que 

embasam a educação multi/intercultural trazem sérias consequências para que a escola 

cumpra sua função de socializadora do conhecimento historicamente acumulado e 

sistematizado. Isso porque as aporias sociais da filosofia pós-modernas quando 

desreferencializam o real-concreto (COUTINHO, 2010) relativizam que um 

                                                           
75 A Comissão da UNESCO a partir das diretrizes do “Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI”, intitulado “Educação um tesouro a construir”, 

organizado por Jacques Delors (2006), traz a perspectiva da diferença e da interculturalidade como um de 

seus eixos centrais,a saber: compreensão mútua entre os povos para a renovação de uma vivência 

concreta da democracia (DELORS, 2006). 
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conhecimento seja mais bem elaborado ou mais “verdadeiro” que outro.  

Segundo o autor, essa característica é marca da insuficiência civilizatória do 

projeto burguês de sociedade na crise estrutural do capital. Produz-se 

generalizadamente uma cultura da incerteza, da insegurança, do incognoscível e do 

irracionalismo. Esse modo de regulação da vida associa a verdade à intuição e converte 

o objeto em vivência do sujeito. Em seu lugar valoriza-se uma razão sensível na qual tão 

somente “a sensibilidade e a vivência subjetivas, na forma da intuição, podem revelar ao 

homem um “real autêntico”” (ibidem, p. 47).  

Restaria à escola abandonar sua função de instituição privilegiada de produção e 

difusão do conhecimento científico produzido pela humanidade em sua história. 

Passaria a assumir-se como espaço sócio-cultural de diálogo entre “microrrelatos”. 

Segundo Silva (2014), esse processo de relativização da função social da escola acaba 

por relativizar também o próprio sentido de justiça social desejado pela educação 

inter/multicultural  

 

[...] Uma vez que a relativização da verdade também envolve o 

relativismo da própria justiça. É nesse horizonte de relativismo, anti-

intelectualismo e ceticismo ontológico, no qual os conhecimentos são 

relativizados, que a educação escolar sofre um duro golpe. Na 

educação intercultural, o papel da escola é propiciar a crítica e a 

hibridização cultural, que consistem em desvelar qualquer pretensão 

de superioridade de uma narrativa e negociar dialogicamente os 

encontros e desencontros entre elas (p. 108).  

 

 Nossa tese é de que esse processo de esvaziamento da escola, escamoteada 

ideologicamente pelos postulados do multi/interculturalismo, vem sendo 

operacionalizado em termos práticos por ações no tempo e no espaço educativo.  

Assim, ao invés de estarem a serviço do acesso igualitário às bases do 

conhecimento científico e tecnológico, os tempos e espaços escolares estão sendo 

usados para relativizar ainda mais essa apropriação a partir de ofertas formativas 

diferenciadas. Segundo Algebaile, Rummert e Ventura (2012), essas ofertas revigoram 

a velha dualidade de classe que atravessa formação da escola pública no Brasil 

referentes as contradições da relação: “trabalho x conhecimento”, “fábrica x escola” ou 
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“conhecimento intelectual x conhecimento manual” na sociabilidade do capital. No 

entanto, com a garantia do acesso à escola pela classe trabalhadora essa dualidade se 

expressa como dualidade de novo tipo 

 

[...] nas distinções entre as redes municipais, estaduais e federal, e, no 

seu interior, entre os vários modelos e modalidades; nos variados 

padrões de oferta das redes privadas; na multiplicação de 

“oportunidades formativas” que recriam ou instituem trajetórias 

subordinadas de formação, as quais, em conjunto, ressignificam a 

marca social da escola, cujo caráter classista é encoberto pelo discurso 

“inclusivo” (ALGEBAILE, RUMMERT E VENTURA, 2012, p. 42).   

 
O resultado dessa dualidade é a difusão de programas e projeto educacionais que 

promovem ofertas de formação diferenciadas. Tanto em relação ao tempos de 

escolarização: reduzidos, longos, em ciclos, integral, semi-integral, regular, dentre 

outros, como em questão de espaços: na escola, fora da escola, dentro e fora da escola, 

escolas maiores, escolas menores, salas lotadas, salas vazias, escolas mais equipadas, 

escolas menos equipadas, etc. No quadro abaixo, partindo das sistematizações já 

realizadas por Algebaile, Rummert e Ventura (2012), tentamos elaborar um quadro na 

tentativa de elucidar a fragmentação na educação, produzindo ofertas formativas 

diferenciadas para a classe trabalhadora sob a insígnia do mult/interculturalismo, 

tomando como os formatos de tempo e espaço que diferenciam, fragmentam, 

precarizam e diminuem percursos escolares no ensino fundamental.    

                                                           
76 Elaboração própria. 

Tabela 976 - Formas de oferta formativa escolar para a classe trabalhadora no 

ensino fundamental 

Formas de oferta formativa 

escolar para a classe 

trabalhadora no ensino 

fundamental  

Tempos Espaços 

Escola Pública:  Regular; Integral; 

Semi-integral; 

Diurno; noturno; três 

turnos; 

Escolas com 

infraestruturas distintas 

no mesmo bairro. Vai 

desde escolas de grande 

porte à escolas de 
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Como podemos observar são inúmeras as possibilidades de formação para a 

classe trabalhadora tomando como referência o tempo-espaço educativo. Ao invés de 

serem canais de ampliação das possibilidades de acesso ao conhecimento, a 

fragmentação da oferta no ensino fundamental relativiza e esvazia a escola pública.  

Esse processo encontra apoio teórico na celebração da diferença e da 

pequeno porte. 

Escola Regular Privada Regular; integral; semi-

integral; durno. 

Escolas de grande porte, 

com grandes espaços, 

equipamentos e boa 

infraestrutura.  

Escolas de ensino integral ou 

semi-integral 

Integral; semi-integral Geralmente são escolas 

de grande e médio porte 

Escola do Campo Regular; noturno Geralmente são escolas 

de pequeno porte (menos 

de 5 salas), precárias, 

com pouca infraestrutura. 

Travessia Noturno; tempo de 

formação escolar reduzido 

Dispõem dos espaços da 

escola em que ocorrem 

EJA (presencial) Noturno; tempo de 

formação escolar reduzido 

Dispõem dos espaços da 

escola em que ocorre a 

formação 

EJA (semi-presencial) Noturno; tempo de 

formação escolar reduzido 

Dispoém parcialmente 

dos espaços da escola em 

que ocorre a formação 

EJA (distância) Noturno; tempo de 

formação escolar reduzido 

Não dispõem dos espaços 

da escola  

EJA (educação do campo) Noturno; tempo de 

formação escolar reduzido 

Dispõem de espaços 

escolares menores 

(menos de 5 salas), 

precárias, com pouca 

infraestrutura. 

Mais Educação (cidade) Integral; semi-integral Dispõem de espaços das 

escolas (grande, médias, 

pequenas) e fora dela no 

entorno 

Mais Educação (campo) Integral; semi-integral Dispõem de espaços das 

escolas 

(marjoritariamente 

pequenas) e fora dela no 

entorno 
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individualidade através dos postulados multi/interculturais. Acomodados em uma 

apreensão superficial e descrição dos novos fenômenos sociais que se expressam 

também no âmbito educacional, assumem em sua unidade prática uma função 

ideológica conservadora. Isso porque o caráter de parcialidade, unilateralidade, 

ahistoricismo, antropoformização, dentre outras velhas deformações da ideologia 

burguesa que vem esvaziando o percurso escolar da classe trabalhadora por meio de 

tempos e espaços escolares por diferentes vias comprometidos não estão sendo 

questionados, mas, aplaudidos por estarem sendo plurais por estas teorias. É nesse 

sentido que o daltonismo cultural deve-se interrogar si próprio.   

    

3.3.3 O paradigma sistêmico e o pensamento complexo como base teórica de 

modelos de gestão da educação 

 

A pesada influência das teorias pós-modernas encontram identificações em 

diversos outros debates que estavam ocorrendo mesmo antes no âmbito das ciências 

naturais e exatas na década de 20. Podemos citar como grandes expoentes desse período 

Heisenberg e Bohr. Estes trabalharam para afirmar sua tese de que não são os 

organismos vivos, entendidos isoladamente, linear e de maneira estável, o polo regente 

da sociedade, mas, a interação sistêmica e mútua de suas partes dentro de um todo 

unificado (Capra,1988).  

Inicia-se a partir daí e de outros elementos, por exemplo: “a teoria da 

relatividade” de Einstein, “a incompletude da matemática” formulada por Gödel e “a 

ordem a partir da desordem” de Prigogine (SANTOS, 2001), um processo de 

questionamento paradigmático no campo da física, que se estenderia para a biologia e 

para as ciências humanas e sociais.  

As novas formas de pensar a organização da vida com Bohr e Reisenberg por 

meio da física quântica associando aos princípios de incerteza, de indeterminismo e de 

não linearidade, foram a plataforma paradigmática para mudanças no próprio campo da 

biologia que passou a questionar um dos princípios basilares do pensando chamado de 

simplificador (MORIN, 2005): a ideia de organismo. Nesse sentido, houve um 
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deslocamento da centralidade do organismo e suas propriedades para as relações e inter-

conexões entre os organismos (seres vivos) e seu ambiente/habitat, algo que foi 

denominado de ecologia profunda (CAPRA, 1996).   

Emerge a necessidade histórica do paradigma sistêmico ou teoria geral dos 

sistemas. Morin (2005) tratou de formular a ideia de sistema aberto, entendendo-a como 

uma “reorientação da visão do observador para a diversidade, as inter-relações e os 

mecanismos de adaptação que ocorrem no sistema e entre ele e o ambiente” (MORIN, 

2005). Para o autor, valeria o ideal que se tornou a máxima de Carl Jung na qual o 

sujeito é tudo aquilo que o rodeia.  

Outro princípio importante na teoria dos sistemas é o da auto-regulação advindo 

do campo cibernética.  Por meio de conceitos das teorias da informação tais como: 

input, conversão, output, feedback, dentre outras, a cibernética pode afirmar que o 

“sistema não se atém mais apenas ao fenômeno da inter-relação das partes e de sua 

organização interna, mas centra-se, sobretudo no discernimento da propriedade da 

organização autossuficiente, com regulação própria” (DEMO, 1989 apud por SANTOS, 

PELOSI E OLIVEIRA, 2012, p. 57-58).   Os autores continuam afirmando que a 

disposição autônoma dos sistemas de receberam e darem informações culminou no 

conceito de realimentação sistêmica. Este foi um elemento sine quan non para a 

definição de sistema e de autorregulação. Assim, eles finalizam dizendo: “a 

retroalimentação do sistema é o que o torna um todo, dá-lhe contorno delineável e 

explica sua razão de persistência, ou seja, que o torna sistêmico” (ibidem).   

Essa circularidade sistêmica (SANTOS, PELOSI E OLIVEIRA, 2012) que liga 

o input no output no plano do ponto de vista da cibernética foi reapropriado por Morin 

(2005). O autor propõe que organismos complexos possuem formas de organização 

auto-eco-reguladoras. Três princípios regem essa noção: a circularidade todo - partes; 

a circularidade unidade – diversidade; e a circularidade ordem – desordem (MORIN, 

2005).  

Desse ponto de vista, o autor parte de princípio de caráter ontológico de que há 

uma natureza complexa como “condição da realidade”. Logo, é rejeitado o conceito de 
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contradição para entender as relações sociais, já que este separa a sociedade em grupos 

e classes sociais quando poderia uni-las de maneira complementar (MORIN, 2000).  

As transformações sociais não são mais entendidas a partir do enfrentamento das 

contradições e interesses antagônicos e busca de sua superação, mas, na capacidade 

autorregulativa que os sistemas abertos possuem de (re)ligar dialógica, ecológica e 

pacificamente formas marginais de conhecer e de bem viver entre indivíduos e 

sociedade, que se complementam.  

Assim, tanto o paradigma sistêmico oriundo da cibernética e sua expressão no 

âmbito da filosofia da complexidade, defendem não a superação do metabolismo social 

vigente como forma de encarar os problemas e os desafios sociais no séc. XXI, mas, a 

urgência de formas de pensar e se organizar “complementares” uma vez que se entende 

a realidade de um ponto de vista “multifacetada e constituída por uma infinidade de 

nuances que não podem ser reduzidas ou aniquiladas, mas respeitadas como inerentes à 

realidade social em que vivemos” (MORIN, 2000, p. 70).  

Em termos práticos essa ideia nos parece um tanto frágil se nos questionarmos, 

por exemplo, sobre as possibilidades de se complementarem os interesses da classe 

trabalhadora e do empresariado. Sendo classes ontologicamente antagônicas e resultado 

da contradição capital x trabalho, como atender os interesses de uma classe sem impor 

seu domínio sobre a outra?  Essa aparência complementar em que os interesses de 

ambos são respeitos não seria uma forma de escamotear a hegemonia de um grupo sobre 

o outro? Não seria essa forma de pensar um instrumento ideológico a serviço da 

conservação da sociedade burguesa, pacificando tentativas de superação de seu domínio 

pela classe trabalhadora mobilizada pelos interesses de classes antitéticos às teses 

burguesas? De que maneira essa formas pacíficas que partem do falso princípio da 

complementariedade entre contrários vêm se materializando?    

A proposta de gestão intersetorial nos parece ser uma delas. Este modelo de 

gestão vem sendo referência não apenas no campo educacional, mas, da política pública 

como um todo. Toma emprestados conceitos como: sistema, rede, auto-organização, 

incerteza, ordem-desordem-, unidade-diversidade, dentre outros como seus eixos 
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estruturantes a fim de dar respostas a duas demandas contraditórias entre si, mas que 

trazem em seu bojo princípios “sistêmicos”:  

a) de um lado, estabelecer um padrão de “governança”, ou seja, “[...] a 

capacidade de comando e de direção” e ainda de implementação, requerendo do Estado 

as competências para articular os diversos atores envolvidos com poder e legitimidade 

para fortalecer contextos democráticos (BRASIL, 2009b, p.43);  

b) por outro, fazer com que seja possível melhorar os índices da educação básica 

no país como referência para a qualidade educacional, aperfeiçoando o regime de 

colaboração e submetendo os entes federados à um formato gerencial/neotecnicista de 

gestão pública para que “[...] se possam alcançar objetivos comuns a um menor custo, o 

que potencializa novas ações” (idem).  

Nesse sentido, é possível afirmar através de estudos recentes (SILVA e SILVA, 

2012; 2014) que o governo federal valendo-se das teorias sistêmicas e do paradigma 

complexo produz uma concepção de gestão híbrida na formulação de seu “protótipo de 

gestão educacional” (BENITTES, 2014).  

Esse hibridismo é realizado com vistas à necessidade de dar respostas à grupos 

com interesses distintos dos quais podemos caracterizar como:  

a) aqueles que defendem os princípios de uma administração popular (AP), com 

a participação de setores da sociedade civil e dos movimentos sociais organizados nas 

decisões governamentais. Expressões dessa proposta já estiveram presentes em gestões 

petistas municipais77. Suas proposições também guardam uma estreita relação com a 

ética multi/intercultural;  

b) os que defendem um modelo de gestão por resultados com avaliações 

padronizadas de larga escala, a desburocratização e o “enxugamento” do aparelho 

estatal, tornando o processo de gestão mais barato, técnico e competitivo. Esse formato 

de gestão vem sendo acampado por um movimento denominado por Freitas (2012) de 

“reformadores empresariais da educação” que subordina pressupostos da gestão 

                                                           
77 A experiência de orçamento participativo que surgiu na cidade de Porto Alegre, capital do estado 

do Rio Grande do Sul, na gestão de Olívio Dutra, doPartido dos Trabalhadores (PT), em 1989 pode ser 

um exemplo desse formato de gestão. Surgiu como resultado da pressão de movimentos populares por 

participar das decisões governamentais e pelo amplo debate que se instaurou na Constituinte de 1988.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%ADvio_Dutra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
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sistêmica, principalmente aquele advindo da cibernética (input, output, feedback, etc.) 

aos princípios gerenciais (centralização, descentralização, monitoramento, avaliação, 

desempenho, etc.) e tem seu “modus operandi” no Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE78. O PDE tem como eixo estratégico de descentralização o “Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação” entre estado e municípios e o “Plano de 

ações articuladas” (PAR) no âmbito local.  

No primeiro grupo, a gestão Intersetorial busca materializar seus ideais 

democráticos a partir de duas ideias forças que incorporam conceitos do paradigma 

sistêmico e complexo a partir de autores do campo da gestão de políticas públicas. São 

elas: “ações integradas” e “intersetorialidade”. A ideia de ações integradas diz respeito 

à contribuição de parceiros da sociedade civil, de organizações não-governamentais, 

empresariado, enfim, “[...] onde cada uma consiga dialogar, compartilhar 

responsabilidades, inter-relacionar-se e transformar-se no encontro com o outro” 

(BRASIL, 2009b, p. 30). Essa é uma estratégia que se aproxima tanto da ética 

multi/intercultural pautada pela promoção da diferença que se articula com a 

circularidade unidade-diversidade de Morin proposto pelo paradigma complexo.  

Em outro exemplo acerca do modelo de gestão sistêmica do PDE, defende-se: 

“reconhecer as conexões intrínsecas entre educação básica, educação superior, educação 

tecnológica e alfabetização e, a partir dessas conexões, potencializar as políticas de 

educação de forma a que se reforcem reciprocamente” (BRASIL, 2007, p. 10). Podemos 

notar nessa afirmação uma forte influência da teoria dos sistemas abertos que parte da 

“interconexão, interdependência, a conformação necessária para dar conta da 

complexidade dos processos e da realidade social” (BRONZO E VEIGA, 2007).  

Nessa mesma direção a ideia de intersetorialidade pressupõe uma “rede” 

articulada entre os diferentes ministérios e entre o hall de políticas públicas locais 

                                                           
78 “A operacionalização do PDE é feita pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto 

nº 6.094/2007). Assinado o “Termo de Compromisso Todos pela Educação”, estados e municípios 

assumem compromisso com a implementação das 28 diretrizes estabelecidas. Após adesão, o ente 

federativo tem a tarefa de fazer o diagnóstico da situação educacional da rede e a elaboração do “Plano de 

Ações Articuladas” (PAR). Daí por diante, o monitoramento e a avaliação são realizados pela Secad, 

através do Sistema Integrado de Acompanhamento das Ações do MEC (Simec).” (SILVA E SILVA, 

2014, p. 122).  
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colocando no centro das ações prioritária o setor educacional. Assim, temos que “a 

intersetoralidade supõe trocas sustentadas na horizontalidade das relações políticas” 

(BRASIL, 2009a, p. 25), objetivando desconstruir as formas centralizadas e 

hierárquicas alojadas no poder público.  

 No entanto, apesar dos princípios tidos como inovadores, democráticos e 

progressistas que abarcam essa noção de gestão, ela é apenas uma faceta do hibridismo 

escamoteado pela perspectiva sistêmica do PDE. Por outro lado, há a faceta que também 

se acomoda à “visão sistêmica da educação”, no entanto articulada à categorias tais 

como: “descentralização”, “territorialização”, “mobilização da sociedade”, 

“responsabilização”, “avaliação”, “desempenho”, “monitoramento”, enfim, que na 

realidade funcionam como uma transposição de conjunto de princípios que orientam as 

formas flexíveis de organização do trabalho, que estão sendo utilizadas na reengenharia 

da gestão das empresas no contexto do capitalismo transnacional (BRUNO, 2009).  

A utilização desse novo modelo é fundamentada em uma suposta incapacidade 

do Estado burocrático de gerir as políticas públicas e na defesa de que a alternativa para 

melhorar a educação é considerá-la como uma esfera do mercado que precisa ser 

racionalizada como a produção de qualquer outra mercadoria. Desta forma, opta-se por 

“transferir a educação da esfera da política para a esfera do mercado, negando sua 

condição de direito social e transformando-a em uma possibilidade de consumo 

individual, variável segundo o mérito e a capacidade dos consumidores” (GENTILI 

1998, p.19). 

 No contexto brasileiro esse tipo de (re)estruturação centralizadora, remonta à 

reforma do Estado operado por Bresser–Pereira, vem sendo atualizado pelo Governo 

LULA/DILMA sob a influência dos Reformadores Empresariais – Corporate 

Reformers como são conhecidos nos Estados Unidos, organizados no Movimento Todos 

Pela Educação79.  O caráter de gestão privada garantido pelo modelo de Estado 

                                                           
79 (...) o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo decreto federal n. 6.094/2007 

para ser implementado pela união, tido como o “carrochefe” (SAVIANI, 2007, p. 3) do PdE, constitui-se 

em uma estratégia utilizada para regulamentar o regime de colaboração com municípios, estados e distrito 

Federal, e com a participação das famílias e da comunidade, visando à mobilização social pela melhoria 

da qualidade da educação básica (CAMINI, 2010, p. 537). 



 

 

 

177 

 

 

Gerencial mescla um conjunto de conceitos que envolvem responsabilização, 

meritocracia e privatização (FREITAS, 2012, p. 379). A reforma gerencial caracteriza-

se pela busca da eficiência, pela redução e controle dos gastos e serviços públicos, bem 

como pela descentralização administrativa e centralização no planejamento e na 

avaliação, concedendo-se, assim, uma autonomia regulada às agências e departamentos. 

Exige-se dos gerentes habilidades e criatividade para encontrar novas soluções, 

utilizando diversas estratégias para aumentar a eficiência, em particular, a avaliação de 

desempenho (CASTRO, 2007). Assim, o modelo gerencialista se apresenta como uma 

espécie de  

teoria da responsabilização”, meritocrática e gerencialista, onde se 

propõe a mesma racionalidade técnica de antes na forma de 

“standards”, ou expectativas de aprendizagens medidas em testes 

padronizados, com ênfase nos processos de gerenciamento da força de 

trabalho da escola (controle pelo processo, bônus e punições), 

ancorada nas mesmas concepções oriundas da psicologia behaviorista, 

fortalecida pela econometria, ciências da informação e de sistemas, 

elevadas à condicão de pilares da educação contemporânea. 

Denominamos esta formulação “neotecnicismo” (FREITAS, 2012, p. 

383). 

 

Dessa maneira, a visão “sistêmica” acampada pelos reformadores empresariais 

da educação vem sendo usado como forma de aperfeiçoamento do regime de 

colaboração sob a inspiração gerencialista para prover educação com menor custo. 

Portanto, está amarrada à estratégias de “ajuste fiscal” para gerar superávits primários 

comprometidos com a dívida extrena.  

Isso consegue acontecer via implementação do “Programa de Metas Todos pela 

Educação” quando este vincula metas, investimentos e resultados, por meio da provisão 

de ferramentas de gestão. Subordinar formas de financiamento à adesão e cumprimento 

das metas que podem ser monitoradas “a partir da introdução das formas sistêmicas de 

organização do trabalho, das novas técnicas de produção (microeletrônica e 

informática)” (BRUNO, 2009, p. 30) é uma delas ferramentas. Outra apropriação das 

contribuições da cibernética que o modelo gerencialista/neotecnista faz através da lógica 
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“input” (metas + financiamento) e “output” (metas atingidas) dos sistemas abertos na 

informática.  

Destacamos, portanto, que essa forma híbrida de gestão, influenciada pelos 

princípios sistêmicos do campo da bio-física, filosofia e da cibernética, procura 

camuflar o revigoramento da gestão gerencialista/neotecnicista. A perspectiva sistêmica 

do PDE se traduz dessa forma em mecanismos tradicionais e autoritários de prover uma 

educação com baixo custo investindo na racionalidade mercadológica. Para tanto, se 

utiliza de formulações, conceitos e mecanismos “aparentemente” democráticos como, 

por exemplo: o Plano de Ações Articuladas – PAR, que descentraliza para os 

munícipios a possibilidade de organizarem seus planejamentos e ações visando 

financiamento e assistência técnica.  

Outro exemplo é a Gestão Intersetorial que supera a forma de pensar a política 

pública em “caixinhas” departamentalizadas e sugere seu matriciamento no território. 

No entanto, esses processos estão sendo definidos por Camini (2010) como uma 

descentralização monitorada, uma vez que, a priori, já estão definidas as opções das 

quais a gestão municipais pode solicitar e pela existência de um índice (IDEB)80 que 

será tomado como medida de avaliação das ações empreendidas.   

Quanto à função de monitoramento, essa é realizada por um comitê local, 

responsável pelo acompanhamento da execução do PAR no município, através do 

preenchimento de módulo técnico-operacional no Sistema Integrado de 

Acompanhamento das Ações do MEC (SIMEC). O sentido de sistêmico no 

gerencialismo/neotecnicista é, antes de tudo, uma articulação entre padronização, 

centralização, autoritarismo e monitoramento. Visa-se disciplinar o comportamento e a 

estrutura psíquica dos “trabalhadores, para que seu raciocínio desenvolva-se 

primordialmente, consoante a “cultura organizacional” da empresa, e a sua 

subjetividade opere no sentido de envolvê-lo com os objetivos da organização” 

(BRUNO, 2009, p.39). 

  

                                                           
80 Índice de desenvolvimento da educação básica 
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3.3.4 “Aprender a aprender” ao longo da vida: um revigoramento da teoria do 

capital humano  

 

O lema aprender a aprender tem como estatuto teórico as premissas do 

escolanovismo da década de 30 no Brasil. Portanto, está vinculado às premissas 

educacionais que se fortaleceram sob a influência do Manifesto dos pioneiros da 

educação nova. Sua principal bandeira era a renovação da escola tradicionalista e de 

seus métodos de ensino encarados como arcaicos. Para tanto, teve como inspiração 

filosófica o pragmatismo de Dewey. Como orientação didático-curricular, essa ruptura 

com a filosofia escolar tradicionalista (tanto a religiosa quanto a laica) a partir da 

filosofia pragmatista deweana, estava centrada na aprendizagem obtida através da 

experiência individual dos sujeitos que aprendem. Entendemos que esta é uma premissa 

orgânica a ideologia da “livre inciativa” própria da sociabilidade burguesa e a 

compreensão de ser humano a partir da naturalização de sua liberdade individual para a 

troca. Uma caracterização sistemática desse movimento na educação pode ser expressa 

nas seguintes orientações valorativas:  

 

1) é mais significativo aquilo que o indivíduo aprende sozinho, sem a 

transmissão por outras pessoas; 2) a aquisição de um método 

científico é mais importante do que a apropriação do conhecimento 

científico existente; 3) são os interesses e necessidades do aluno que 

devem impulsionar e dirigir a aprendizagem; e 4) a educação deve 

proporcionar ao indivíduo a capacidade de adaptar-se à sociedade em 

constante processo de transformação (DUARTE, 2001, p. 67).   
 

Como esforço de sistematização psicopedagógica, o construtivismo foi a teoria 

responsável por reforçar as orientações escolanovistas no contexto da sala de aula. É a 

partir da união entre pragmatismo, escolanovismo e construtivismo que se afirmam as 

bases pedagógicas do lema aprender a aprender. Isso tudo deixa claro que a principal 

preocupação deste lema era provocar nos alunos: 

 

[…] a capacidade de buscar conhecimento por si mesmo, de adaptar-

se a uma sociedade que era entendida como um organismo em que 

cada indivíduo tinha um lugar e cumpria um papel determinado em 

benefício de todo o corpo social. Portanto, essa concepção estava 
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animada do otimismo (a escola risonha e franca) próprio de uma 

economia em expansão em que a industrialização criaria uma situação 

de mudanças constantes, caminhando, como foi assinalado, em 

direção ao pleno emprego propiciado pelas políticas keynesianas 

(SAVIANI, 2011, p.432) 

 

Já a Teoria do Capital Humano surge no contexto do pós-guerra no final da 

década de 50 como uma formulação no campo da economia.  Parte do princípio de que 

há uma relação direta entre educação, mercado e desenvolvimento. Diz o seguinte: 

 

O conceito de capital humano, ou mais extensivamente, de recursos 

humanos – busca traduzir o montante de investimento que uma nação 

faz  ou os  indivíduos fazem, na expectativa de retornos adicionais 

futuros. Do ponto de vista macroenômico, o investimento no fator 

humano passa a significar um dos determinantes básicos para o 

aumento da produtividade e elemento  de superação  do atraso 

econômico. Do ponto de vista microeconômico, constitui-se no fator 

explicativo das diferenças individuais de produtividade e de renda e, 

consequentemente, de mobilidade social (FRIGOTTO, 2006, p. 35)  

 

Segundo o norte-americano Theodore William Schultz (1902-1988), mentor da 

teoria em questão, a educação passa a ser entendida como um 5° fator de produção 

(juntamente com: terra, trabalho, capital e gerência). Duas experiências dão 

legitimidade social e acadêmica a esta formulação, a saber: os chamados “milagre 

econômico” japonês e alemão obtidos no pós-guerra. Para os economistas da época, 

foram os pesados investimentos na qualificação de capital humano (instrução e saúde do 

trabalhador) nestes países que, numa relação direta, fortaleceram suas economias e 

reintegrou-os ao bloco das potências mundiais.  

Esse corolário foi apresentado como receita para os países do terceiro mundo, 

dentre eles o Brasil, sob a plataforma dos ideais desenvolvimentistas. No entanto, com a 

ascenção do governo militar ao poder executivo que representou a derrota de uma 

política nacional-desenvolvimentista e o abandono do modelo de substituição de 

importações, a opção pela manutenção de uma base sócio-econômica dependente e 

internacional se consolida.  



 

 

 

181 

 

 

Dessa maneira, a Teoria do Capital Humano tentando acompanhar a doutrina da 

interdependência, a ideologia da Segurança Nacional81 e os novos imperativos 

produtivistas e tecnicistas na educação, passa a ser agregada à “legislação na forma dos 

princípios da racionalidade, eficiência, e produtividade, com os corolários do “máximo 

resultado com o mínimo de dispêndio e “não duplicação de meio para fins idênticos”” 

(SAVIANI, 2011, p. 365). Portanto, a adesão à teoria do capital humano via 

consolidação da pedagogia tecnicista no Brasil nas décadas de 60 e 70 representou, 

antes de tudo, um alinhamento com orientações advindas da parceria com organismos 

internacionais (MEC/Usaid).  

Apresentava-se como um modelo de escola articulado à lógica produtivista do 

trabalho taylorista/fordista, princípios da gestão sistêmica e modelos de controle do 

comportamento (base teórica do tecnicismo que já abordamos na seção anterior). A 

ideia era transportar a dinâmica da fábrica para a escola de modo a tornar o processo de 

ensino-aprendizagem objetivo, técnico-operacional, eficiente, produtivo e mensurável.  

Saviani (2011) afirma que por meio destas prerrogativas a educação é entendida 

como   

[…] um subsistema cujo funcionamento eficaz é essencial ao 

equilíbrio do sistema social de que faz parte. Sua base de 

sustentação teórica desloca-se para a psicologia behaviorista, a 

engenharia comportamental, a ergonomia a informática, 

cibernética, que têm em comum a inspiração filosófica 

neopositivista e o método funcionalista. Do ponto de vista 

pedagógico, conclui-se que, se para a pedagogia tradicional a 

questão central é aprender, e para a pedagogia nova, aprender a 

aprender, para a pedagogia tecnicista é aprender a fazer (idem). (p. 

190). 

No entanto, já na década de 1980, Frigotto (2006) levantou a tese de que a 

Teoria do Capital Humano é nada mais que uma ideologia (de natureza econômica) 

transposta para o campo educacional que promete explicar as causas da 

desigualdades. Faz isso desslocando “causas estruturais” como “problemas de 

incompetência” ou “falta de qualificação” do próprio sujeito.  

                                                           
81 Ver A história das ideias pedagógicas brasileiras em Saviani (2011) 
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Em sua tese, Frigotto desmonstrou que não existe nenhuma relação direta entre 

aumento de investimento em educação e o aumento da produtividade do mercado sob a 

forma específica do trabalho abstrato já que cada vez mais a escola tem uma influência 

indireta na produção. Principalmente se formos considerar o Brasil no contexto da crise 

estrutural que conta com a desqualificação dos postos de trabalho e o aumento do 

trabalho imaterial, informal e precário. Por outro lado, o autor destaca as mediações 

produtivas que cumpre a escola em seu papel “improdutivo” dentro desse mesmo 

contexto para a manutenção das relações de classe e o estufamento das crises e 

antagonismos. Dentre as diversas mediações produtivas para o capital que cumpre a 

escola em sua (im)produtividade, temos: a internalização individual da culpa pela 

situação não empregabilidade ou de exploração da classe trabalhadora e “(sua não 

qualificação para as formas mais rentáveis, [...] [bem como] limitar, pela “negação do 

acesso ao saber elaborado, sua luta contra o capital” (ALGEBAILE, 2009, p. 66-67) 

Com as mudanças iniciadas a partir da crise da década de 70 e seus impactos 

no século XXI das quais podemos enumerar como centrais:  

1) as mudanças na base técnica da produção possibilitadas a partir da 

revolução informacional e seus impactos na organização do trabalho 

(taylorista/fordista  Toyotista);  

2) a produção de bens não-materiais como pólo dinâmico da economia;  

3) a expansão crescente do setor de serviços;  

4) redefinições no papel do Estado seguindo orientações do Consenso de 

Washignton;  

5) desemprego crônico;  

6) exaltação dos discursos da sociedade do conhecimento típico do clima 

pós-moderno;  

7) ideologia da empregabilidade e do empreendendorismo como orientadora 

dos processos de formação; houve uma reconversão dos imperativos da ideologia 

do Capital Humano no campo educacional.  

Segundo Saviani (2011) nesse contexto atenuou-se a relevância do perccurso 

escolar na “formação desses trabalhadores que, pela exigência da flexibilidade, 
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deveriam ter um preparo polivalente apoiado no domínio de conceitos gerais, 

abstratos, de modo especial aqueles de ordem a matemática” (p. 429).   

No novo contexto, que é o da reconversão (neo) produtivista da escolar, se 

mantém a crença na relação direta entre educação e desenvolvimento e as formas de 

reponsabilização do sujeito por seu fracasso ou sucesso permanecem. No entanto, a 

Teoria do Capital Humano é rejuvenescida orgânicamente aos novos imperativos 

ideológicos do mundo do trabalho exigidos pela acumulação flexível.  Ideias como: 

gestão de si mesmo, manter-se empregável e competente, estar atualizado, 

empregável, dentro outras, são incoporados ao contexto educacional e apontam para 

um mercado sempre dinâmico.  

A chamada pedagogia das competências (RAMOS, 2011) é a operação 

ideológica responsável por rejuvenecer as contradições da Teoria do Capital Humano e 

atualizar sua racionalidade e premissas centrais (relação sujeito-instrução-renda-

desenvolvimento) às novas categorias ideológicas do pensamento burguês: sociedade 

empreendedora, meta-competências, sociedade do conhecimento, sociedade 

informacional, etc..    

O que há de novo nesse contexto é que centralidade objetiva dos conteúdos e da 

instrução técnica (taylorista/fordista) passa a ser substituída pela centralidade de uma 

dimensão mais subjetiva como nexo do processo de trabalho. Envolve a mobilização de 

recursos psicofisicos e psicossociais (ALVES, 2001) do trabalhador para estar sempre 

em condição de adquirir as informações, saberes, procedimentos e habilidades 

necessárias para estar em vantagem na competição pelos postos de trabalho. Trabalho é 

vida e vida é trabalho. 

A pedagogia das competências como nova diretriz educacional no contexto do 

neoprodutivismo também se apoia na renovação das teorias educacionais vinculadas ao 

lema aprender-a-aprender no plano didático-curricular (neoescolanovismo) e psico-

pedagógicas (neoconstrutivismo). Dessa maneira, o próprio lema aprender-a-aprender é 

dialeticamente atualizado ao discurso das competências no campo educacional.  

Aprender-a-aprender, antes associado ao constante especializar-se em 

determinada area ou campo de atuação, agora se mantém na “moda” porque se põe 
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como alternativa ao ambiente pessimista do pós-década de 70 em que o pleno emprego 

já não é mais garantia. Instabilidade, imprevisibilidade, desordem (que guarda 

semelhanças com o paradigma complexo) são as mediações necessárias para a 

atualidade do lema nos processo de ensino-aprendizagem.  

O lema aprender-a-aprender assegura a sobrevida da ideia de que “[…) o 

segredo do sucesso estaria na capacidade de adaptação de aprender a aprender e 

reaprender” (SAVIANI, 2011, p. 432).  Aprender a aprender, constantemente e 

incessantemente, ao longo de toda vida… esta é a fórmula!  

Em síntese, o neoescolanovismo, neoconstrutuvismo e neo-pragmatismo 

(aprender a aprender ao longo da vida)  e seu hibridismo com a macro-diretriz 

“pedagogia das competências” tem como função ideológica revigorar o modelo 

produtivista de educação atualizada às necessidades da acumulação flexível e às 

particularidades do imperialismo do capital em sua fase transnacional.  

Em se tratando da produção documental, esse lema como plataforma política se 

materializou em um relatório divulgado da década de 1990 conhecido como Jacques 

Delors e divulgado no Brasil em 1998 pelo MEC, sob o título: “Educação: um tesouro 

à descobrir”, que toma quatros formas de aprendizagem (manifestações do aprender a 

aprender) como os pilares na educação no século XXI, são ele: ““aprender a conviver; 

aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a ser” (DELORS, 1997, p. 13-14).  

Estes quatro pilares estão em consonância com a ideologia das competências 

quando substituem a necessidade de uma formação que assegure a apropriação do saber 

escolar em prol da apropriação de formas de aprender que sintetizam “a exigência de 

uma educação ao longo da vida para responder ao desafio de um mundo em rápida 

transformação” (DELORS, 2006, p.13).  

Segundo Malanchen, Muller e Santos (2012) esses quatro pilares explicitados 

por Delors para delimitar formas de aprender a aprender ao longo da vida “reforçam as 

mazelas do desemprego e da exclusão social, como marcas centrais do capitalismo em 

sua atual fase de reestruturação” fazendo “recomendações de conciliação, consenso, 

cooperação e solidariedade para enfrentar as tensões dos processos reformistas, 

especialmente no campo educacional  (p. 3892). 
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 As premissas do relatório ainda se propagam para outras formas de legislação no 

campo educacional brasileiro, como é o caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) elaborados pelo MEC para orientar a formulação dos currículos em todos os 

estados e municípios.  

Dessa maneira os PCN’s ao se articular, por um lado, com o clima pós-moderno 

no plano cultural e, por outro, com a ofensiva neoliberal no âmbito político-econômico, 

agrega tanto a lógica das competências e da gestão sistêmica/neotecnicista em sua 

estrutura didático-pedagógica, baseado em políticas de correção de fluxo e de avaliação 

externa, bem como os valores de uma ética pós-moderna mediante a incorporação dos 

chamados temas transversais tanto do ensino fundamental, quanto do ensino médio.  

A unidade desse processo que enlaça os elementos que parecem estar dispersos é 

a relativização da escola enquanto instituição social responsável pela elaboração, 

sistematização e transmissão do saber historicamente acumulado quando se prioriza 

uma formação orientada para o comportamento e a aquisição de competências.  

Esse processo é escamoteado no hibridismo de formulações que agregam em um 

mesmo plano a ética multi/intercultural pós-moderna, o paradigma sistêmico na gestão e 

o ideológica do lema aprender a aprender ao longo da vida no plano filosófico-

educacional. A unidade consensual desse hibridismo apartentemente contraditório, mas 

que traz em seu bojo premissas educacionais convervadoras próprias da ideologia 

burguesa é: uma aceitação acrítica e a-histórica dos discursos que acentua as mudanças 

econômicas, mediada pelas benesses da globalização e dos avanços tecnológicos, como 

evidência de uma realidade essencialmente distinta de sua antecessora (modernidade), 

mais avançada e que demanda a criação de novos imperativos para a humanidade, do 

quais, são centrais: a cultura como elemento constitutivo do modo de vida 

contemporâneo e a defesa de um individualismo subjetivista. Na subseção seguinte 

iremos discutir como a tendência hegemônica vem se expressando em concepções de 

espaço educativos. 
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3.4 A proposta das Cidades Educadoras e a apropriação das ideias foucaultianas 

sobre “espaços”: a unificação do hibridismo  

 

As cartilhas educacionais “contemporâneas” do séc. XXI, diferentemente de 

projetos anteriores prometem agora um desenvolvimento social e cultural que extrapola 

o tempo-espaço escolar e os sujeitos que nela estão como únicos equipamentos públicos 

necessários. Nesse movimento protagonizado pela educação, acredita-se que a cidade 

toda se envolva e, consequentemente, modifique suas ações, atitudes, relações sociais, 

estruturas de poder, políticas públicas, estratégias, racionalidade, ética, prioridades, o 

cotidiano, enfim.  

Nestes percalços, a cidade pode ser um agente educador que constrói suas 

possibilidades de se desenvolver integralmente. A premissa pedagógica básica do 

movimento das Cidades Educadoras é a transformação da escola e da cidade em um 

grande território educativo “favorecendo ao máximo uma experiência significativa e 

diversificada, facilitando que os acontecimentos do mundo e os serviços socioculturais 

da cidade sejam acessíveis à curiosidade do sujeito” (VILLAR, 2001, p. 34). A ênfase 

que é dada nas aprendizagens que estimulem o respeito pela diversidade cultural faz 

com que outros espaços, instituições e sujeitos (museus, arquivos, parques, teatros, 

empresários, ONG’s, associações, etc.) se reconhecem e sejam reconhecidos como 

oportunidades educativas.  

Mesmo ganhando uma expressão internacional mais ampla em 1990 no 

congresso que envolveu dezenas de cidades de todo o mundo, localizamos que os 

pressupostos balizantes do marco conceitual das cidades educadoras não datam deste 

período e contexto.  No ano de 1972 foi publicado um relatório pela Comissão 

Internacional sobre o Desenvolvimento da Educação (UNESCO) sob o título de 

Apprendre à être na qual trazia uma proposta de renovação de educação concretizada no 

modelo de “Cidade Educativa”. Quase não houve estudos científicos que 

problematizassem a questão na época, com exceção do trabalho de Silva (1979)82. A 

                                                           
82 SILVA, Jefferson Ildefonso. Cidade Educativa: um modelo de renovação da educação (São Paulo, 

Cortez e Moraes, 1979) 
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principal crítica do autor para a proposta educativa do Relatório criado pela UNESCO 

foi o caráter extremamente cientificista com que o documento aborda o ser humano, 

quando dá ênfase à revolução tecnológica e científica da época e reduz o sujeito que 

aprende a mero fator de potencialização dos meios de produção e consumo.  

Atualmente, o debate sobre o modelo das cidades educadoras está sob a nova 

roupagem da Associação internacional das cidades educadoras (Aice), que revisitou os 

eixos do “Relatório Faure” dando novos contornos a seus princípios filosóficos e sua 

centralidade no cientificismo. Encontramos na literatura que o principal pilar teórico 

para a sustentação dessa revisão está calcado na produção de Michel Foucault sobre a 

categoria espaço.   

O conceito de instituições totais de Foucault é central para o entendimento das 

novas formas de se pensar o tempo-espaço escolar. No livro Vigiar e Punir (1987), 

Foucault chama de instituições totais os espaços-tempos que utilizam métodos e 

recursos técnico-disciplinares visando o controle integral sobre o corpo dos indivíduos. 

Esse domínio se materializa pela relação dos sujeitos com o tempo e o espaço, 

principalmente. Há muitas similaridades entre a ideia de instituições totais e o conceito 

de panópitco de Bertham.    

A ideia de instituições totais, também interpretada por Bellini (2003) traz uma 

importante contribuição para nossa reflexão ao afirmar que há mais coisas em comum 

entre uma prisão, um asilo, e um internato escolar do que parece à primeira vista uma 

vez que todos este se utilizam da  

 
[...] segregação, estratificação social e modelagem da subjetividade, 

alternando punições, recompensas e a estratégia de dividir para reinar, 

que não são necessariamente diferentes das relações de dominação e 

subjetivação dos processos de poder em vigor em toda e qualquer 

sociedade. [...] De certa forma, são estabelecimentos específicos e 

como que purificados, revelando as engrenagens do poder de modo 

mais explícito e evidente, próprias para a pesquisa em laboratório. (p. 

100). 
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Essa disciplinarização da conduta e docilização dos corpos, ao tentar criar um 

ambiente harmônico, mecânico, ordenado, pastorado, homogêneo e universal, faz do 

espaço escolar um lugar discursivo formador de uma utopia. Segundo o autor 

 
[...] Utopias são lugares sem uma localização real. São lugares que 

tem uma relação geral de analogia direta ou invertida com o espaço 

real da sociedade. É a própria sociedade aperfeiçoada, ou é o inverso 

da sociedade, mas em todo caso essas utopias são fundamentalmente, 

essencialmente, espaços irreais (FOUCAULT, 1967, p. 4). 
 

 No entando segundo Foucalt (1967), há também nestes espaços as heterotopias - 

entendidas como formas “concretas” de rompimento das utopias ilusórias, produzindo 

espaços outros dentro do mesmo espaço causando contestações, fragmentações, 

inversões e resistências às regras, normas e dispositivos disiciplinadores questionando 

com isso a legitimidade do domínio especializado que se efetiva saber nos espaços, 

dentre eles o saber escolar. As heterotopias, neste caso, estão relacionadas segundo o 

autor “à desconstrução do discurso que sustenta e justifica a organização espacial” 

(citado por VALVERDE, 2009, p. 12). Logo, as heterotopias são as alternativas 

espaciais de subverter a relação poder-saber-verdade  

 
[...] porque elas minam secretamente a linguagem, porque elas 

impedem a nomeação disto ou daquilo, porque elas quebram os nomes 

comuns ou os misturam desordenadamente, porque elas arruínam 

antes de tudo a ‘sintaxe’, e não apenas aquela que constrói as frases — 

mas sim aquela [...] que ‘mantém em conjunto’ [...] as palavras e as 

coisas” (FOUCAULT, 1966,  p. 9 citado por VALVERDE, 2009, p. 

12)  

    

A proposta das cidades educadoras se propõe a ser a possibilidade heterotópica 

da lógica escolar. Dessa forma, como a própria “[...] heterotopia exige a presença de 

múltiplos atores, que podem ou não assumir o papel de mediadores, desde que essa seja 

feita informalmente e temporariamente” (VALVERDE, 2009, p. 25), a ideia de 

expandir o espaço educativo da escola para a cidade como um todo fortalece a 

visibilidade de outros espaços, sujeitos e saberes, invisibilizados pelo domínio 
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especializado da escola, como oportunidades educativas outras. O espaço escolar estaria 

sendo questionado e flexibilizado com a “invasão” dos elementos que pulsam na cidade. 

O conceito de heterotopia que fundamenta a estratégia das cidades educadoras 

enlaça nesse debate as premissas da ética multi/intercultural pós-moderna (micro-

relatos), já que se define por vias culturais e subjetivas as formas de resistência às 

utopias (metarrelatos). Logo, a centralidade da escola na função social de transmitir o 

saber historicamente acumulado e sistematizado de maneira universal (entendido como 

utopia ilusória nestes termos) é enfrentada (poder-saber) e dá lugar há uma perspectiva 

multi/intercultural de educação (heterotópica) que orienta o processo formativo a partir 

de outros espaços formais e não-formais disponíveis na cidade, de modo que estas 

possam “colaborar, bilateral ou multilateralmente, tornando realidade a troca de 

experiências” (CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS, 2006, 156), saberes e 

práticas  pluralmente subversivas dos metarrelatos. 

Nesse percurso teórico em que se projeta a democratização do conhecimento 

escolar a partir do diálogo entre os “diferentes”, busca-se um espaço educativo que 

possibilite uma ação pedagógica multi/interculturalmente orientada que remeta ao 

encontro e ao entrelaçamento como expressão de trocas entre os distintos grupos 

sociais.  

Essa estratégia afirma a necessidade de os sujeitos buscarem heterotopias do que 

realmente são, sem as cartilhas utópicas da modernidade, nas “relações de negociação, 

conflito e reciprocidade. Escola e comunidade são desafiadas a se expandirem uma em 

direção a outra e se completarem (BRASIL, 2009c, p. 21). Nesse sentido ganha especial 

atenção o princípio do “diálogo”, herdado do paradigma sistêmico/holístico, como 

recurso dessa educação multi/intercultural na qual inexiste um conhecimento ou um 

produto cultural mais importante ou mais bem elaborado que outro.  

Nesse sentido, olhar o espaço a partir das contradições de classe, empobreceria 

as inúmeras possibilidade de heterotopias. O avanço científico e social não estaria mais 

sustentado no enfretamento dos antagonismos sociais em busca de sua superação, mas, 

no agregamento “pacífico” de múltiplas formas marginais de conhecer e de viver no 

espaço, através de recomendações de conciliação e “cooperação mútua entre os povos”, 
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orientação também destacada no relatório Jacques Delors. 

Afim de concretizar os postulados foucaltianos, com destaque para a noção de 

heterotopias, a carta das cidades educadoras apresenta 20 princípios que devem orientar 

a estruturação das cidades. Estes princípios objetivam preservar a identidade, a 

liberdade e a diversidade cultural da cidade e de seus cidadãos através de uma política 

ampla e global que inclua todas as modalidades de educação, formais ou informais.  

Há atualmente um consenso generalizado de pensadores de grande repercussão 

no cenário acadêmico brasileiro que defendem a proposição das cidades educadoras 

como elemento educativo importante em busca de ampliação dos saberes e 

oportunidades educativas. No Brasil,: Moacir Gadotti, Paulo Roberto Padilha, Alicia 

Cabezudo, José Estáquio Romão, Leslie Toledo, Maria Luiz Rodrigues Flores, 

Jaqueline Moll e Marli Conzatti que trazem em suas obras83 o conceito e experiências 

das Cidades Educadoras. 

No Brasil, houve iniciativas acampadas por gestões estaduais e municipais que 

partilharam do principios das cidades educadoras. As mais conhecidas, a saber: Escola 

Cidadã no Rio Grade do Sul; Escola Integrada na cidade de Belo Horizonte; Bairro-

Escola em Nova Iguaçu. Estas experiências, julgadas exitosas pelo governo federal e 

organizações e entidades que atuam no setor educativo, serviram de referência téorico-

metodológica para a formulação e implementação do PME na agenda educacional como 

estratégia de indução municipal. No capítulo seguinte buscamos apreender as 

determinações da indução (documental) e materialização em escolas de Caruaru, dando 

destaque a configuração do tempo-espaço escolar, seus nexos e contradições com a 

tendência histórica de ampliação das funções da escola pública. 

 

 

 

                                                           
83 As mais significativas na atualidade são: Cidade educadora: princípios e experiências (São Paulo, 

Cortez/IPF, 2004), Cidade educadora: a experiência de Porto Alegre (São Paulo, Cortez/IPF, 2004), 

Escola Cidadã (São Paulo, Cortez/IPF, 1997) e Município que Educa: múltiplos olhares (São Paulo, 

Editora e Livraria IPF, 2010). 
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4 A OFERTA FORMATIVA DA ESTRATÉGIA DOS TERRITÓRIOS 

EDUCATIVOS DO PME: DAS NORMAS LEGAIS ÀS NORMAS DE FATO 
 

Este capítulo se constitui como análise dos dados no intuito de responder nossa 

questão de pesquisa: Como vem se dando a configuração dos territórios educativos e 

quais suas implicações na atribuição de novas funções sociais às escolas da rede 

municipal de Caruaru, sob a indução do Programa Mais Educação?  

Primeiramente apresentamos uma descrição e análise da estratégia dos territórios 

educativos que orienta a ampliação dos espaços a partir da análise dos documentos que 

o orientam. Os documentos utilizados foram: a) Bairro-Escola: passo-a-passo; b) 

Caminhos para elaborar uma proposta de Educação Integral em Jornada Ampliada; c) 

Gestão Intersetorial no território; d) Teoria sobre o espaço educativo; e) territórios 

educativos para a educação integral; f) Manual operacional da Educação Integral (2008; 

2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014); g) Trilhas Educativas – Coleção tecnologias do 

Bairro – Volume 2.  

Escolhemos estes documentos dentro do conjunto de textos, manuais, artigos, 

matéria, etc., por se tratar daqueles que mais se dedicam às questões relacionadas às 

formas de oferta do espaço-tempo educativo na educação integral inseridos no 

arcabouço legal do PME. Além disso, são materiais produzidos por entidades e 

organização privadas e vinculadas ao movimento Todos Pela Educação como 

intelectuais orgânicos84 de seus aspectos teórico-metodológicos.  

 Por se tratar de naturezas distintas, separamos os textos em duas categorias: a) 

documentos conceituais – trazem as definições de espaço, território, espaço escolar, 

cidades educadoras, territórios educativos, dentre outras, que referenciam a estratégia de 

ampliação do tempo-espaço escolar; b) documentos operacionais – fornecem 

orientações, metodologias, estratégias e procedimentos para a oferta do tempo-espaço 

ampliado.  

Esse dois tipos de documentos tem uma profunda relação com nossos objetivos 

de estudo já que suas estratégias metodológicas estão orientadas para a forma como vem 

                                                           
84 Consultar Gramsci (1968) acerca desse conceito. 
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sendo compreendida, realizada e justificada a reconfiguração do tempo-espaço escolar. 

 

4.1  As concepções de tempo-espaço escolar e de cidades presentes nos 

documentos: do pessimismo ao otimismo unilateral 
 

Em um primeiro momentos buscamos identificar como são abordados os 

conceitos de espaço, cidade, território, escola e arquitetura escolar para justificar a 

ampliação do espaço educativo da escola para o território.  A princípio pudemos notar 

que a forma como são definidos os conceitos de espaço, cidade e território ajudam a 

definir a ideia de escola e arquitetura escolar e os argumentos para a ampliação do 

espaço escolar para o território. 

Identificamos no documento intitulado: Educativos para a Educação Integral: a 

reinvenção pedagógica dos espaços e tempos da escola e da cidade que a concepção de 

espaço é definida como o lugar do individuo e resultados dos seus sentidos numa 

perspectiva mais simbólica-individual. Autores que não necessariamente convergem 

para essa definição são citados nos documentos, a exemplo de Milton Santos. O autor é 

utilizado para reforçar o caráter individualista do espaço 

 

[…] quanto mais instável e surpreendedor for o espaço, tanto mais 

surpreendido será o indivíduo, e tanto mais eficaz a operação da 

descoberta. A noção de espaço desconhecido perde a conotação 

negativa e ganha um acento positivo, que vem do seu papel na 

produção da nova história (SEB/MEC, s/d, p. 40). 

 

 Esta afirmação é situada como representante do ideário pós-moderno que se 

apropriam da ideia de “espaço desconhecido” do autor para fundamentar a tese pós-

moderna de que 

 

[...] a transição paradigmática que vivemos, e nos falam da crise dos 

modos vivendi e operandus, defendem que o imprevisto, a surpresa e 

o improviso serão as chaves para a produção de conhecimento, de 

ciência na atualidade, para a superação da ciência positivista moderna 

que nos trouxe até aqui (SEB/MEC, s/d, 40).  
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 Desconhecido, imprevisto, supresa, crise, etc., são outras características que se 

associam a perspectiva subjetivo-individual de espaço. O documento pontua como 

defensores dessa posição: Boaventura Souza Santos, Félix Guattari, Rubem Alves, Ítalo 

Calvino e Paulo Freire.  

Já o documento intitulado “Teorias sobre o espaço educativo” traz a prerrogativa 

de que nossa relação com o espaço é uma relação mediada por nossos “atributos 

biológicos” como explica abaixo:  

 

Nós, humanos, só apreendemos o espaço como uma relação com os 

nossos “sentidos”: eu acho que estou perto da cantina se o cheiro da 

merenda “incomoda” meu olfato; que estou longe ou perto do recreio 

na proporção da grandeza do barulho da algazarra das crianças” 

(BRASIL, 2008, s/d.). 
 

 

 No que tange a ideia de território encontramos no documento “Caminhos para 

elaborar uma proposta de Educação Integral em Jornada Ampliada: Como ampliar 

tempos, espaços e oportunidades educativas para crianças, adolescentes e jovens 

aprenderem” (SEB/MEC, 2011), a compreensão de território como o lugar a que 

pertencemos e lugar que “[...] o guardamos, o habitamos e nos impregnamos dele para 

realizar-nos como indivíduos, como seres sociais, como coletividade”. O documento 

continua afirmando que “[...] a este lugar, onde se encontra a escola, chamamos 

território, o lugar onde as pessoas vivem e agem” (SEB/MEC, 2011, p. 35).  

 Identificamos nessa análise que espaço está sendo compreendido como resultado 

da interpretação pessoal de cada indivíduo, isoladamente, seja mediado por relações 

biológicas ou psico-subjetivas em um ambiente de incertezas, crises, instável, etc. Já a 

definição de território comporta um universo mais amplo está mais associada à ideia de 

comunidade, pertencimento e de coletividade. É resultado tanto da ação e a vida 

individual como social. 

 É a partir da noção dessa tensão entre território e espaço, enquanto espaço vida 

comunitário, que se desenvolve a ideia de escola nos documentos. Esta é identificada 

como instituição com uma função formativa e lógica-técnico-arquitetônica própria, 

sendo assim, incapaz de assegurar uma formação integral inter/multicultural que 
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envolva os saberes comunitários (SEB/MEC, 2011). Isso ocorre quando esta instituição 

se isola de um diálogo mais profundo com outros espaços do território onde está 

situada.  

Por outro lado, apesar de o espaço escolar reproduzir e validar uma forma 

específica de saber, este é perpassado, segundo o documento, por um “conjunto de 

materialidades que compõem os variados ambientes frequentados por educadores e 

estudantes e o “espaço sentido”, o espaço de consciência onde se realizam as atividades 

de ensino e aprendizagem” (MEC/SEB, 2008).  

Isso implica dizer que há dentro do espaço escolar uma tensão dicotômica entre 

afirmação das normas e técnicas escolares enquanto regulação social e a ação subjetiva 

e comunitária dos sujeitos. Para fundamentar a proposta de uma pedagogia que supere a 

dicotomia entre saber escolar e saber cotidiano presente na arquitetura espacial interno à 

escola, o documento se utiliza das ideias de Maria Montessori, intelectual afinada com 

correntes biologicistas da aprendizagem, para afirmar que “o ambiente escolar deveria 

ser aberto às intervenções das crianças, isto é, um território que as crianças pudessem 

elas mesmas organizar e utilizar, sem constrangimento e interferências dos mestres” 

(MEC/SEB, 2008, p. 86).  

Notamos que a ideia de espaço psico-subjetivo é acentuada para fundamentar 

essa proposta de escola uma vez que é defendida a escola como experiência da criança 

a partir dos postulados biologicistas de Montessori. No entanto não é abordado nos 

documentos o fato dos espaços escolares e os territórios (e cidades) serem muitíssimo 

desiguais, elemento importante para refletir sobre a qualidade, a forma e as condições 

destas experiências ocorrerem.   

Ainda para fortalecer a crítica à estrutura rígida e disciplinar da organicidade 

técnica do espaço da escola, os documentos recorrem a Basil Bernestein que contribui 

com esse debate dizendo que os espaços escolares e, principalmente, “a disposição de 

suas instalações físicas e prediais, tem relação direta com a maneira como as práticas 

pedagógicas são nela desenvolvidas e, sobretudo, controladas” (MEC/SEB, 2008, p. 

65).  
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Portanto os documentos propõem duas alternativas que incidem sobre a questão 

da infraestrutura das escolas. Em uma delas, é reforçado o caráter excludente, 

homogeneizador, técnico-disciplinar e tradicionalista que comumente se faz presente no 

âmbito escolar a partir de autores como: Augustin Escolano, faz uma relação entre a 

aparência arquitetônica da escola e formas de ensino, bem como Apple (1982) (relação 

entre o arranjo espacial e um “currículo oculto) e Foucault e sua tese de que a “A 

espacialização organiza minuciosamente os gestos e faz com que a escola seja um 

‘continente de poder” (MEC/SEB, 2011).  

 A partir deste referencial identificamos que o debate em como (des)enpoderar a 

lógica disciplinar e panóptica da escola que também leve em conta a relevância da 

infraestrutura escolar no processo de ensino-aprendizagem é colocada em segundo 

plano. Em seu lugar trata-se apenas da superação dos espaços escolares pelos espaços 

nos territórios e nas cidades. 

 

 O espaço físico da escola não é determinante para a oferta de 

Educação Integral. O reconhecimento de que a escola não tem espaço 

físico para acolher as crianças, adolescentes e jovens nas atividades de 

Educação Integral não pode desmobilizar. O mapeamento de espaços, 

tempos e oportunidades é tarefa que deve ser feita com as famílias, os 

vizinhos, enfim, com toda a comunidade (MEC/SEB, 2011, p. 12). 

 
 

 De maneira relativa e com pouco aprofundamento e exposição, os documentos 

até reconhecem que as cidades e os territórios possuem limitações estruturais, mas 

confiam nas estratégias do programa como mecanismos de reversão do quadro de 

pobreza material e cultural. Segundo o documento: 

 

Precisamos ir além do óbvio, do lugar-comum: “a escola é pequena, 

precária” e “a cidade é feia, perigosa”. Ainda que essa seja a realidade 

de grande parte de nossas cidades e escolas e, particularmente, 

daquelas atendidas pelo Programa Mais Educação (cidades grandes, 

médias e pequenas, desiguais, Índices de Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEBs - baixos etc.), acreditamos que o contexto 

proposto e propiciado pelo programa cria uma oportunidade ímpar 

para revertermos essa situação (MEC/SEB, 2011, p. 12).    
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 Portanto, a ampliação dos tempos-espaços depende exclusivamente da forma 

subjetiva de como os sujeitos usam e recriam a poética dos espaços (BACHELARD, 

2008), superam as adversidades e os problemas, sem necessariamente enfrentar as 

limitações objetivas das estruturas de poder nas cidades. As mazelas sócio-econômicas 

são encaradas como problemas culturais que podem ser resolvidos pela educação 

(multi-intercultural).  

A ampliação do espaço é, nesse caso, o ponto inicial da mudança, uma nova 

forma de olhar e de interpretar as cidades para muda-las culturalmente. Para triunfar 

essa defesa é utilizada a seguinte citação de Rubem Alves85 “confesso minha dificuldade 

em perceber a beleza da cidade. Não me vejo belo refletido nela. Mas sei que o 

problema não está na cidade, Está nos meus olhos”.  

 Em outro documento a questão arquitetônica das escolas é encarada como 

importante uma vez que “[...] concorrem não somente para a convivência social de 

educadores e educandos, mas, sobretudo, para o desenrolar do processo pedagógico 

como um todo” (MEC/SEB, 2008, p. 46). No entanto, chama a atenção a visão 

romântica que é feita dos aspectos arquitetônicos das escolas, associando-os apenas 

atratividade, acolhimento, etc., que remonta a ideia de escola feliz pretendida por Anísio 

Teixeira e pelo escolanovismo no Brasil. Vejamos o fragmento.     

 

A atratividade ambiental, que facilita o acolhimento, e a disposição da 

infra-estrutura física da escola concorrem para o sucesso do trabalho 

pedagógico. Referimo-nos à organização do espaço, dos meios físicos 

(equipamentos, móveis, etc.) nos recintos escolares e das áreas abertas 

(jardins, pomares, etc.), como também à disposição dos prédios no 

terreno [...] O prédio escolar assume um papel de destaque na 

memória das pessoas. Sua arquitetura e espaços específicos associam-

se a momentos vividos por professores, funcionários, estudantes e pais 

de alunos (p. 47). 
 

  

 Observamos que a defesa de ampliação dos espaços escolares para o território 

feito pelos documentos apresentam algumas lacunas importantes, tais como: a) a noção 

                                                           
85 Aprendiz de Mim – um bairro que virou escola. Campinas: Papirus, 2004, p.114. 
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subjetivista e biologizante de espaço e espaço educativo que orientam ampliação dos 

espaços para as cidades; b) a não reflexão dos aspectos estruturais que tendem a 

comprometer essa ampliação, como por exemplo: a desigualdade do espaço escolar e 

dos territórios nas cidades; c) a associação unilateral e dicotômica da arquitetura escolar 

hora como elemento totalitário e disciplinador, hora como lugar de acolhimento, 

paisagista, de boas recordações, que remonta a um ambiente idealista; d) a perspectiva 

romântica de compreensão das cidades, seus potenciais educativos e da superação de 

seus problemas.   

 

4.1.1 As Trilhas Educativas do bairro como (nova) “tecnologia social” da pobreza  

 

Também buscamos identificar nos documentos o que estes dizem sobre 

comunidade de aprendizagem e trilha educativas já que na etapa de pré-análise 

(BARDIN, 1977) percebemos que se trata de ideia forças da noção de territórios 

educativos.   

Primeiro é relevante observarmos que na compreensão que os documentos têm 

de cidade não é mencionado suas características de desigualdade social que tem sua raiz 

nas contradições e antagonismos de classes. Em seu lugar é dito que os possíveis 

“conflitos” existentes são “constituídos por um conjunto de grupos sociais, que circulam 

e estabelecem no espaço o seu pedaço, trajetos, circuito” (CIDADE ESCOLA 

APRENDIZ, 2011). 

Nesse sentido a proposta do Bairro-Escola é fomentar uma educação 

comunitária que tem como princípio básico a integração entre escola-comunidade 

visando um projeto educativo comum que, segundo os documentos, se apropriando dos 

conceitos de Maria Belén Caballo Villar, afirma 

 

Escola e território devem ter um projeto educativo comum, resultado 

de uma estratégia global e conjunta em que participem os responsáveis 

de uma comunidade local, as instituições e as entidades 

potencialmente educativas, para dar prioridade e uso racional aos 

recursos e relações existentes ou latentes na organização econômica e 

cultural de um determinado território. [...] Nesse contexto é a 

comunidade local a primeira responsável pela definição de um projeto 
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educativo integral em que devem participar a escola com a família, 

instituições locais e associações como principais agentes educativos, 

juntamente com a estrutura produtiva pública e privada, assumindo 

cada um deles um papel bem definido e perseguindo a concretização 

das possibilidades educativas da cidade, marcando as opções do seu 

projeto educativo numa estrutura integradora, na qual a ação educativa 

mantém uma estreita relação com a cultura, resultando ambas 

inseparáveis no plano estratégico do desenvolvimento sustentável de 

um território (Ibidem, p. 21). 

 

 Essa ideia de desenvolvimento local a partir de uma ação educativa que 

envolva a escola a mobilização de setores da comunidade também é defendida por 

Jaqueline Moll, mais uma mentora dessa corrente no Brasil. Partindo de Paulo Freire a 

autora defende que essa mentalidade de desenvolvimento local pelos próprios sujeitos 

através de projetos educativos seja apoiada pelo poder público.  

No entanto, é necessário que as cidades, sejam elas pequenas ou grandes, 

assumam e exerçam funções pedagógicas que permitam “identificar suas inúmeras 

possibilidades educacionais e a priorizar a formação permanente da sua população” 

(ESCOLA APRENDIZ, s/d, p. 15). Esse ideário torna explícita uma forma de pensar a 

educação como uma estratégia de modernização da própria cidade. Essa noção é 

enfatizada no seguinte trecho do mesmo documento:  

 

Um projeto de cidade, que gera autonomia, cooperação e contribui 

para o desenvolvimento local, uma vez que fortalece simultaneamente 

o capital humano e o capital social, expandindo o potencial dos 

indivíduos ao mesmo tempo em que estreita os vínculos entre os 

atores locais (p. 14). 
 

 

 É partindo da crença de que a cidade pode compartilhar a tarefa de educar com a 

escola que se define a proposta dos territórios educativos. Segundo os documentos, esta 

ideia  

 

[...] não propõe a contraposição, mas a confluência entre os 

conhecimentos acadêmicos e os saberes populares. O processo ainda 

leva em conta o repertório cultural de cada aluno. A proposta tem eco 

em Paulo Freire, que em sua Pedagogia Libertária compreende o 

educando como sujeito ativo, cujas cultura e subjetividade devem ser 

respeitadas. Freire condenava as práticas autoritárias de ensino e 
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pregava que a relação entre professores e alunos deveria ser 

complementar e nunca entre superiores e inferiores (p.  16). 
 

É através dos conceitos como co-responsabilidade, co-participação,  co-

operação, pluralidade, pacto social, consenso, dentre outros, que o documento ressalta 

a participação coletiva e conjunta da comunidade nesse processo.  

Há um sentido comunitarista na proposta que sinaliza para uma ideia de rede de 

“soluções locais, articulando as iniciativas de diferentes setores públicos e despertando 

as forças positivas que existem no território” (SEB/MEC, 2011, p. 35). A necessidade 

de pactuação dos diversos interesses presentes no território visando esse projeto 

educativo desejado por todos que desenvolva a comunidade e melhore a qualidade de 

vida das pessoas, implica também em uma “nova” forma de governança local que seja 

 

[...] articuladora de forças e sujeitos sociais para que seja possível 

implementar ações que nasçam das necessidades e exigências deste 

novo pacto. As políticas públicas também funcionam como 

mediadoras de interesses não somente diferentes, mas, muitas vezes, 

antagônicos em relação à ocupação do espaço público (ESCOLA 

APRENDIZ, 2011, p. 46). 

 

Já que os diversos sujeitos, espaços, tempos e saberes que antes estavam fora da 

escola, agora passam a ser envolvidos no projeto educativo comunitário, o projeto 

político pedagógico da escola não pode mais estar centralizada na apropriação do 

conhecimento escolar excludente, mas, na relação entre ele e os saberes populares como 

sua finalidade última. Assim  

 

Cabe à educação, portanto: capacitar os indivíduos não para acumular, 

mas para navegar no conhecimento, acessando-o à medida que se 

torne necessário e faça sentido para suas vidas. Criar redes de 

aprendizagem que lhes permita entrar em contato com novos e 

distintos conteúdos a toda hora e em todo lugar. Promover a 

experimentação, a fi m de que vivenciem a descoberta do 

conhecimento, aguçando seus sentidos e expandindo suas habilidades 

ao mesmo tempo em que ampliam sua capacidade intelectual. 

Desenvolver a liberdade, autonomia e responsabilidade, para que 

saibam fazer escolhas, continuem aprendendo ao longo de toda a sua 

existência e utilizem os conhecimentos adquiridos para se realizar 
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como pessoas, profissionais e cidadãos  (ESCOLA APRENDIZ, s/d, 

p. 15). 
 

 

 Em outro documento, sobre a questão da educação comunitária, encontramos a 

seguinte definição:  

 

Essa visão trata de superar o sentido de acumulação de saberes em 

torno de um tema, e pretende estabelecer novos objetivos de saber a 

partir dos referenciais que sejam necessários incorporar por parte de 

cada estudante [...] Trata-se de facilitar aos estudantes, de uma 

maneira compreensiva, procedimentos de diferentes tipos, que lhes 

permitam ir aprendendo a organizar seu próprio conhecimento, a 

descobrir e estabelecer novas interconexões aos problemas que 

acompanham a informação que manipulam, adaptando-os a outros 

contextos, temas e problemas (ESCOLA APRENDIZ, 2011, p. 24). 

 

Um dos pilares do conceito de Educação Comunitária é o sociólogo Boaventura 

Sousa Santos. Deste autor são incorporadas duas ideias forças como requisitos 

essenciais da proposta. Uma é a ideia de “agir local, pensar global” com o intuito de 

promover a utilização de “todos os ensinamentos disponíveis na comunidade como 

ponto de partida para conectar as pessoas com as mais diversas teias do conhecimento 

humano” reconhecendo “a importância dos saberes que emergem da vida cotidiana” 

(ESCOLA APRENDIZ, s/d, p. 16). O outro é o conceito de emancipação que permite a 

essa proposta questionar  

[...] o excessivo valor conferido ao conhecimento científico, que teria 

produzido progressos, mas muita infelicidade. Por isso, propõe novas 

formas de produção de conhecimento, eminentemente cooperativas, 

que levem em consideração o senso comum, a democracia 

participativa e o multiculturalismo, entre outros. Tais elementos 

assegurariam que a própria comunidade, a partir de suas redes de troca 

e interação, pudesse gerar informações impregnadas pela sua visão de 

mundo e aptas a responder a suas necessidades específicas (ibidem).  
 

 Também encontramos nos documento que a metodologia pela qual se dá essa 

educação comunitária é denominada de trilhas educativas. Esta proposta é definida da 

seguinte forma 
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Trilhas educativas são percursos pelos quais o processo pedagógico se 

estende, extrapolando a sala de aula e incluindo praças, parques, 

ateliês, becos, estúdios, oficinas, empresas, museus, teatros, cinemas, 

parques de diversão, centros esportivos, bibliotecas, livrarias, entre 

outros. O conceito, criado pela Cidade Escola Aprendiz, pressupõe 

que o aprendizado pode acontecer em qualquer lugar (ESCOLA 

APRENDIZ, s/d, p. 9).  
 

  

 As trilhas educativas, influencias pelas novas formulações e princípios 

educacionais bastantes presentes em relatórios e documentos internacionais defende 

que: o “tempo de aprender não está restrito ao tempo escolar” (ESCOLA 

APRENDIZ, 2011, p. 88, grifos nossos) e que a “aprendizagem na realidade acontece ao 

longo de toda a vida, em um processo constante, orgânico e de mão-dupla” (Ibidem, p. 24). 

Esses pressupostos seriam demarcadores de um currículo educativo “inovador” e 

“integrado”. Nas palavras do documento, as trilhas possibilitam: “caminhos 

pedagógicos, percursos de aprendizagem nos quais campos diversos do conhecimento 

se organizam como contextos temáticos, integrando a escola à cidade” (ESCOLA 

CIDADE APRENDIZ, 2011, p. 22).  

Para justificar tal estratégia são apresentados diversos relatos e experiências de 

iniciativas exitosas no mundo, a exemplo da experiência de Barcelona, e no Brasil, a 

saber: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, etc.. Umas delas é a experiência do 

Bairro-Escola em Nova Iguaçu referenciada como exemplo de educação comunitária e 

desenvolvimento sustentável do bairro a partir de iniciativa e mobilização dos próprios 

indivíduos. No entanto, segundo estudo de Rosa (2011) sobre a experiência do bairro-

escola, a autora constatou que  

 

[...] o aumento do tempo da jornada escolar de algumas propostas, 

como a de Nova Iguaçu, que deveria se constituir numa oportunidade 

para a concretização de uma educação plena, tem sua origem 

vinculada, em parte, a um caráter assistencial/assistencialista, até 

porque a escola é um espaço que está presente em diversos territórios, 

sejam eles desenvolvidos ou pouco desenvolvidos, (p. 130). 

 

A função assistencialista da qual fala a autora está intimamente associado às 

novas formas de orientação de projetos, programa e ações educativas para o 
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disciplinamento e controle da pobreza nos territórios mais vulneráveis como 

recomendação dos principais organismos internacionais. Segundo Lavergne (2012) o 

próprio Banco Mundial orienta que os Estados ampliem seus investimentos em 

programas focalizados de combate à pobreza, “pelo fato de que a população pobre 

passará a constituir uma ameaça em termos de ‘fratura social’” (p. 325). 

No Brasil esse programa tem como força política o “Movimento Todos pela 

Educação”. Acerca desse movimento Martins afirma (2009) afirma 

 

O TPE foi criado, em 2005, por um grupo de líderes empresariais, 

verdadeiros intelectuais orgânicos2, que se reuniram para refletir 

sobre a realidade educacional brasileira na atual configuração do 

capitalismo. O grupo verificou que a baixa qualidade da educação 

brasileira vinha trazendo sérios problemas para a capacidade 

competitiva do país, comprometendo também o nível de coesão social 

dos cidadãos. O grupo concluiu que a “incapacidade” técnica e 

política dos governos na realização de políticas educacionais ao longo 

dos anos havia criado sérios problemas para os interesses do capital. 

Diante dessas constatações, os empresários criaram o TPE com a 

missão de mudar o quadro educacional do país, principalmente no que 

se refere à qualidade da educação. O projeto elaborado para 

impulsionar as ações do organismo foi denominado de “Compromisso 

Todos pela Educação” (p. 22). 
 

 Dentro desse pacto empresarial podemos mencionar como principais 

contribuintes: Grupo Gerdau, Grupo Suzano, Banco Itaú, Banco Bradesco, 

Organizações Globo, dentre outros. Alguns destes, como por exemplo, o Banco Itaú – 

formulador da estratégia das trilhas educativas – vem sendo os intelectuais orgânicos 

das novas tecnologias sociais vinculadas à educação que são apresentadas como um 

“conjunto de técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na 

interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções de inclusão 

social e melhoria das condições de vida” (ESCOLA APRENDIZ, 2011, p 47). 

Segundo Martins (2009), o que eles chamam de tecnologia social é na verdade a 

nova pedagogia da hegemonia orgânica às novas formas de reprodutibilidade do capital 

financeiro mundializado (CHESNAIS, 2005) e planetarizado (NETTO, 2012). Nos 

termos do autor trata-se de  
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[...] uma nova educação política com o objetivo de difundir 

referências simbólicas e materiais para consolidar um padrão de 

sociabilidade afinado com as necessidades do capitalismo 

contemporâneo. De acordo com o autor, iniciativas que visam a 

reduzir a sociedade civil à noção de “terceiro setor” ou “sociedade 

civil ativa”, incentivar as práticas de “voluntariado” e legitimar as 

empresas como “cidadãs”, ou organismos “socialmente responsáveis”, 

são exemplos da atuação das forças do capital para produzir a nova 

sociabilidade (MARTINS, 2012, p. 22). 

 

Isso nos permite associar o projeto educativo presente nas estratégias das trilhas 

educativas (educação por toda a vida) como mecanismos “de subjetivação e de 

produção de subjetividades com vistas a incidir sobre a conduta das populações 

indigentes e marginalizadas” (LAVERGNE, 2012, p. 324).   Ainda segundo o autor, 

nessa perspectiva a ideia de tecnologia social e sua articulação com grupos sociais 

específicos remetem a ideia de biopoder de Foucault: 

 

A articulação do seu dispositivo de gestão com o poder; a estreita 

inter-relação da sua tecnologia social com a produção de saberes sobre 

a miséria; a conexão estabelecida entre família e instâncias de 

controle; suas dimensões individualizante e totalizante e a sua 

propensão a conduzir a conduta dos outros (Foucault, 1995, p.231-

249) ou, em outras palavras, a sua focalização sobre a vida de certos 

segmentos da população brasileira (p. 326). 

 

   Outra mediação que esta estratégia cumpre à reprodutibilidade do capital neste 

século é o estimulo à competição de instituições e empresas do chamado terceiro setor 

especializado na produção de tecnologias sociais. O envolvimento de entidades 

privadas, aparentemente, sem fins lucrativos passa a figurar como uma terceira via em 

“questões sociais” legitima as possibilidades de “existência de um “capitalismo de face 

humanizada”, justamente quando as formas de exploração se radicalizam chegando a 

níveis dramáticos para a existência humana” (MARTINS, 2009, p. 27). As necessidades 

de intervenção nas questões sociais mais ameaçadoras da ordem, bastante preconizadas 

pelos organismos interacionais, permitiram o agrupamento de uma “direita para o 

social” “[...] ou seja, um amplo agrupamento de empresários que passa a atuar na 
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ampliação dos horizontes de luta política por meio de intervenções sistemáticas nas 

‘questões sociais’” (MARTINS, 2009, p. 22). 

Estimulam o trabalho voluntário, o protagonismo social, a cooperação, o 

trabalho coletivo e a capacidade empreendedora de milhares de jovens nas periferias 

sob a promessa de estarem garantindo sua cidadania, contribuindo com o 

desenvolvimento da comunidade e abrindo portas ao seu próprio futuro. Ainda segundo 

Martins (2009) esses conceitos são tributários das novas formas de despolitização dos 

territórios “cuja meta central seria substituir os conflitos e os antagonismos pela noção 

de colaboração e coesão cívica ou social” (MARTINS, 2009, p. 25).  

   Inclusive nos documentos há vários exemplos de iniciativas da própria 

comunidade, na maioria dos jovens, em ações voluntárias veiculadas na mídia como 

“nova cidadania”, “nova participação social”, “sociedade civil ativa”. Essas ações 

individuais substituem a luta por ampliação de direitos e naturaliza a matriz do 

pensamento do Todos pela Educação de que o “[...] sucesso da educação dependeria do 

envolvimento e do empenho de ‘todos’, indivíduos e organizações” (Ibidem, p. 23). 

  Acreditamos que essa pedagogização do território associado à ideia de 

governança para validar formas de coesão social escamoteadas pelo projeto de educação 

comunitária e trilhas educativas, cumpra plano ideo-político duas funções relacionadas: 

 

[...] pacificar e/ou refuncionalizar o maior número possível de 

organizações dos trabalhadores identificados historicamente com lutas 

pela ampliação de direitos sociais e motivados por projetos 

alternativos de sociedade, visando a diminuir as resistências e 

protestos contra a dinâmica capitalista; e, por fim, [...] o estímulo e 

fortalecimento à proliferação de grupos de interesses motivados por 

bandeiras e demandas que não conflitam com a lógica central do 

sistema capitalista, incentivando o pluralismo sem identidade de 

classe (MARTINS, 2009, p. 22).  

  

Por último, é possível questionar também a alternativa de transformação do 

caráter fragmentado da escola por outro conhecimento mais plural disponível nas 

cidades. Segundo Tonet (2013) a “fragmentação do saber não tem sua origem na esfera 
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epistemológica, mas na esfera ontológica, então sua superação integral pressupõe, 

necessariamente, a transformação do mundo real que está na sua origem” (p. 725).  

Portanto a fragmentação do saber escolar é um fenômeno que também está na 

própria cidade como síntese da própria fragmentação dos ser social nas relações sociais 

da sociometabolismo do capital e da divisão do trabalho. Nesse caminho, segundo Silva 

e Silva (2014), a ideia de uma educação comunitária como processo de inovação do 

currículo escolar é, na verdade, uma reapresentação do ideário do capital humano que 

responsabiliza o sujeito por seu fracasso, atualizados ao contexto das competências e 

ao movimento de renovação das correntes do novo lema aprender-a-aprender, 

orgânicas ao metabolismo social burguês. Agora, no entanto, procura-se legitimar como 

válidos novas formas de conduta e comportamento ético-político nas cidades 

articuladas com o metabolismo do capital “no plano valorativo, [da] racionalidade da força 

de trabalho, no plano técnico-científico, [com] a difusão dos parâmetros da nova 

sociabilidade e a legitimação dos empresários como classe dirigente e dominante” 

(SILVA E SILVA, 2014. p. 26). 

As concepções de comunitarismo e tecnologia social atualizam velhas 

estratégias pedagógias burguesas de pedagogização social para manter a coesão 

sociometabólica necessária aos processos de reprodução ampliada da mais-valia, mesmo 

quando se acirram as contradições entre as forças produtivas e as relações sociais de 

produção. O PME também demosntra o fortalecimento de uma direita voltada ao 

social através dessa pedagogia da hegemonia que subordina instâncias públicas e 

governamentais ao projeto educacional instrumentalizado no compromisso todos pela 

educação.   

4.2 Os territórios educativos sob a ótica da gestão: os gestores escolares como 

“gerentes” da pobreza  
 

O Programa Mais Educação tem seu modelo de gestão inspirado nos princípios 

da intersetorialidade. Esse é um modelo que também visa construir a partir do PME uma 

cultura de territorialização das políticas públicas nos territórios articulando diversas 

parcerias intersetoriais e intergovernamentais (BRASIL, 2009a).  
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Do ponto de vista operacional, vale salientar que o Mais Educação não possui 

um fundo próprio de financiamento direto que seja exclusivo para a ampliação da 

jornada e dos espaços nos municípios.  Na verdade, o PME é mais um dos 40 programas 

do PDE como estratégia de indução para a ampliação da jornada e é operacionalizado 

pela Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), por meio do Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE) e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Assim, as escolas contempladas pelo programa recebem assistência técnica e financeira 

entendido com um auxílio/apoio que deve ser integrado às contrapartidas municipais, a 

saber: a) Disponibilizar, no mínimo, um técnico da Secretaria Estadual/Municipal, 

preferencialmente 40h, para a Coordenação do PME; b) Disponibilizar um professor 

vinculado à escola, preferencialmente 40h, denominado "Professor Comunitário", para 

coordenar as atividades em cada escola; c) Garantir merendeiras para prestar serviço de 

alimentação escolar (lanches e almoço) para todos os estudantes matriculados no 

Programa; d) Garantir cozinha, refeitório e bibliotecas, dentro ou fora do espaço escolar.   

No entanto, adianta dizer também que para a adesão do programa e a garantia 

das assistências e apoios técnicos e financeiros, os municípios devem assumir o 

compromisso com o conjunto de 28 metas intitulado Todos pela Educação. Além da 

assinatura do termo que valida o compromisso, os municípios também são responsáveis 

pela elaboração de um diagnóstico da situação educacional da rede e a elaboração de um 

Plano de Ações articuladas (PAR) que tem a elevação do IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica como orientação e referência de qualidade. O 

apoio técnico e financeiro oferecido pelo MEC para a realização das atividades do 

Programa Mais Educação está descrito no quadro abaixo de acordo com as parcerias e 

programas: 

                                                           
86 Ver em http://www.flb-ap.org.br/wp-content/uploads/2013/01/APRES_MEC-RJ.pdf 

 

Tabela 1086 – Instâncias parceiras envolvidas e tipo de apoio técnico financeiro 

fornecido às escolas contempladas pelo PME 

INSTÃNCIAS 

PARCEIRAS 

TIPO DE APOIO TÉCNICO/FINACEIRO 
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Além disso, devem ser criados comitês para os processo de gestão do Mais 

Educação que defina responsabilidades e promova a interlocução entre atores das 

esferas: federais (Fórum Interministerial), estaduais (Comitê Metropolitano) e 

municipais (Comitê Local)87.  

No município a ideia é de que cada comunidade escolar firme seu comitê local 

com o objetivo de “integrar diferentes atores do território para formular e acompanhar o 

Plano de Ação Local de Educação Integral” (BRASIL, 2009a, p. 44). A orientação dada 

pelo documento Gestão Intersetorial no Território (BRASIL, 2009a) que é parte da 

trilogia Mais Educação, delega os seguintes sujeitos e atribuições para a constituição do 

comitê local:  

                                                           
87 Ver documento intitulado: Gestão Intersetorial no Território (2009a)  
88 Idem.  

ENVOLVIDAS 

MEC • Orientações pedagógicas e de gestão;  

• Formação continuada para os profissionais de educação, em 

associação com as Universidades Federais;  

• Reuniões Técnicas, Encontros e Seminários;  

• Apoio financeiro; 

MEC/FNDE/PDDE • Recursos destinados ao ressarcimento de monitores;  

• Recursos destinados a aquisição de material;  

• Recursos destinados a pequenas reformas (quadras e 

instalações) e  

despesas gerais.  

MEC 

/FNDE/PNAE 

• Incremento destinado a alimentação escolar em jornada 

ampliada;  

• Orientações e formações para uma alimentação saudável  

MEC/ Ministério 

do Esporte 

• Orientação pedagógica para o esporte;  

• Distribuição de material esportivo.  

MEC / Secretarias 

Estaduais e 

Municipais de 

Educação 

• Gestão e acompanhamento pedagógico;  

• Articulação com cursos de expansão e aperfeiçoamento das  

Universidades Federais;  

• Formações internas. 

Tabela 1188: Resumo da atuação dos atores responsáveis pela construção dos 

territórios educativos (PME) 

SUJEITOS ATRIBUIÇÕES 
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O comitê local é outra estratégia de gestão demandada pela noção de territórios 

educativos que também gera novos sentidos a gestão pública mediante o recurso da 

“mobilização da sociedade”.  Esse, inclusive, é um dos princípios éticos respaldado pela 

declaração de Jomtien em 1990 que diz “se quisermos ter educação de qualidade para 

todos, teremos de ter todos pela qualidade da educação”.  

A partir dessa organização os recursos do programa são repassados para as 

instituições escolares por intermédio do PDDE para uma conta corrente que esteja 

vinculada a Unidade Executória Própria (UEX) da escola, que deve fazer a prestação de 

contas e a reprogramação dos recursos, caso não sejam gastos integralmente.   

 Segundo o “MANUAL OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL” 

(2014) os recursos estão distribuídos em três modalidades:  

 

Custeio:  Ressarcimento com as despesas de transporte e alimentação 

dos monitores responsáveis pelo desenvolvimento das atividades;  

Aquisição dos materiais pedagógicos necessários às atividades, 

conforme os kits sugeridos;  Aquisição de outros materiais de 

consumo e/ou contratação de serviços necessários ao desenvolvimento 

das atividades de educação Integral. Capital:  Aquisição de bens ou 

materiais, de acordo com os kits sugeridos, além de outros bens 

Professor 

Comunitário 
 Mapear as oportunidades educativas do território, atores 

sociais, equipamentos públicos e políticas sociais; 

 Formular, acompanhar e avaliar o Plano de Ação Local de 

Educação Integral considerando o Plano de Atendimento 

da Escola; 

 Celebrar parcerias para potencializar as oportunidades 

educativas mapeadas; 

 Incentivar (levantar as demandas ou indicar os 

profissionais) a formação dos profissionais para atuar no 

Programa MAIS EDUCAÇÃO em âmbito local; 

 Enviar periodicamente informações sobre o andamento do 

Programa para o Comitê Metropolitano;  

 Solicitar ao Comitê Metropolitano informações sobre o 

desempenho do Programa na região 

Profissional 

responsável pela 

UEx do PDDE 

Professores 

Educadores 

Profissionais que 

atuam em 

diferentes 

programas 

governamentais e 

não-

governamentais 

Representante do 

Comitê 

Metropolitano 
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permanentes necessários ao desenvolvimento das atividades 

(BRASIL, 2014, p. 20). 
 

No que tange ao ressarcimento de despesas de alimentação, transporte, dentre 

outras, dos monitores encarregados de desenvolver as atividades dos macrocampos, 

temos o seguinte: 

 

O ressarcimento do monitor deverá ser calculado de acordo com o 

número de turmas, sendo R$ 80,00 (oitenta reais) para as escolas 

urbanas e R$ 120,00 (cento e vinte reais) para as escolas do campo. 

As turmas poderão ser de idades e séries variadas, conforme as 

características de cada atividade (BRASIL, 2014, p. 18). 
 

 Dessa maneira, considerando que “cada turma deve ser formada por 30 

estudantes, exceto para as atividades de Orientação de Estudos e Leitura e Campos do 

Conhecimento, que terão suas turmas formadas por 15 estudantes” (idem) e que cada 

monitor pode trabalhar com no máximo 5 turmas, os monitores do campo podem chegar 

a receber R$ 400,00 (urbano) e R$ 600, 00 (campo).     

No tocante aos gastos tanto com aquisição de kits pedagógicos que contribuam 

no desenvolvimento das atividades, como para a aquisição de materiais permanentes de 

consumo (tais como: geladeira, fogão, coberta, etc.,) e contratação de serviços (pintor, 

pedreiro, carpinteiro), o documento define os valores da seguinte forma:  

 

Tabela  12 - Valores por número de estudante 

Número de estudantes Valor em Custeio (R$) Valor em Capital (R$) 

Até 500 3.000,00 1.000,00 

501 a 1.000 6.000,00 2.000,00 

Mais de 1.000 7.000,00 2.000,00 
Fonte: BRASIL, Manual Operacional de Educação Integral, 2015, p. 20 

 

 O documento ainda traz as seguintes sugestões para a utilização destes recursos: 
 

A escola realiza atividade em outro espaço da cidade, cinema ou 

teatro, e, para o desenvolvimento dessa atividade, necessitará deslocar 

os estudantes. Então poderá utilizar o recurso, previsto na tabela 

acima, para alugar ônibus para transportar os estudantes até o local da 

atividade e custear a entrada dos mesmos, quando for cobrada taxa 

específica. Nota: este recurso não poderá ser utilizado para o 
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transporte escolar, de casa para a escola e vice-versa;  A escola que 

fez opção por atividade esportiva e já possui quadra de esportes, mas 

necessita de tabelas novas de basquete ou traves novas de futebol ou 

handebol, pintura demarcatória de garrafões e áreas, etc., poderá, 

então, utilizar este recurso para a aquisição do material;  Tendo 

realizado escolha por banda fanfarra, canto coral, ensino coletivo de 

cordas, ou qualquer atividade vinculada à musicalização, os recursos 

poderão ser utilizados para aquisição de partituras diversas e para 

manutenção dos instrumentos.  Se a escolha foi pela criação de uma 

horta escolar e a escola possuir área para seu desenvolvimento, mas se 

precisar de preparo do terreno, de cercamento da área e de adaptação 

de um local para depósito do material, pode utilizar o recurso para a 

aquisição do material e contratação de mão de obra para a realização 

dos serviços.  No caso de haver necessidade de aquisição de 

equipamentos de cozinha e refeitórios (mesa, cadeiras, freezer, fogão 

industrial) para atendimento aos estudantes inscritos no Programa 

Mais Educação.  Se a escolha da escola foi pelo desenvolvimento da 

área de conhecimento voltada para letramento e/ou leitura, o recurso 

poderá ser utilizado para a aquisição de livros, desde 21 que não sejam 

os mesmos disponibilizados pelo Programas Nacional do Livro 

Didático e da Biblioteca Escolar – PNLD/PNBE (p. 20). 

 

Identificamos que as formas de gestão e financiamento dos recursos do PME 

representa o aperfeiçoamento das reformas educacionais iniciadas por FHC em 1994 e 

que se caracterizam por uma descentralização administrativa inspirada por princípios 

gerenciais. As formas de gestão e financiamento gerenciais, ao utilizarem de diversos 

mecanismos para (des)responsabilizar o estado pelos custos com a educação, são 

mediações fundamentais para o ajuste fiscal do estado e o controle da inflação como 

metas essenciais a serem cumpridas no programa macroeconômico liberal-periférico. 

Acerca disso, Acerca destas questões, Bruno (2009, p. 42) afirma: 

 
[...] investir em Recursos Humanos [...] em termos de capacitação, 

condições de trabalho, provocaria uma valorização social desses 

profissionais do setor público, tornando-os muito reivindicati- vos, o 

que, certamente, segundo o Banco Mundial, desencadearia um novo 

processo inflacionário. Resta saber como é possível melhorar a 

qualidade do ensino público, sem investimento na qualificação 

permanente de professores e demais profissionais da educação.  

 

Como parte do processo de adesão dos municípios ao PME, há também uma 

série de critérios e responsabilizações que devem ser atendidos para que os municípios 
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participem. Ao longo do tempo esses critérios foram se alterando e delimitando um 

público específico para a oferta da ampliação tempo-espaço escolar como podemos 

observar no quadro abaixo:  

 

                                                           
89 Manual de educação integral para obtenção de apoio financeiro por meio do programa dinheiro direto 

na escola –PDDE, no exercício de 2008. Disponível em: 

file:///C:/Users/John%20Mateus/Downloads/manual_educacao_integral%20(1).pdf acesso em: 

18/04/2013  
90 Manual de educação integral para obtenção de apoio financeiro por meio do programa dinheiro direto 

na escola –PDDE, no exercício de 2009. Disponível em: 

<file:///C:/Users/John%20Mateus/Downloads/manual_pdde_2009_escola_integral%20(2).pdf>  acesso 

em 18/04/2014 

Tabela 13 – Histórico das mudanças dos critérios para adesão ao PME 

Ano Critérios e responsabilizações 

200889 - Assinatura do Compromisso Todos pela Educação;  

- Regularidade junto ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE,  

conforme Resolução CD/FNDE nº 13 de 28/04/2008;  

- Escolas estaduais ou municipais localizadas nas capitais e cidades das  

regiões metropolitanas com mais de 200 mil habitantes, com baixo IDEB e  

com mais de 99 matrículas registradas no Censo 2007, do Inep;  

200990 - Termo de Compromisso Todos pela Educação assinado pelo Estado ou 

Município;  

- Regularidade junto ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE, 

conforme Resolução CD/FNDE nº 04, de 17/03/2009;  

- Unidades escolares estaduais ou municipais onde foi iniciado o Programa 

em 2008;  

- Unidades escolares estaduais ou municipais localizadas nas cidades de 

regiões metropolitanas ou no entorno das capitais com mais de 100 mil 

habitantes, com IDEB, apurado em 2007, baixo em relação à média do 

município e com mais de 99 matrículas no Censo Escolar de 2008;  

- Unidades escolares estaduais ou municipais localizadas em municípios com 

mais de 50 mil habitantes em estados de pouca densidade populacional que 

atuarão como pólos locais;  

- Unidades escolares estaduais e municipais localizadas em municípios 

atendidos pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – 

file:///D:/Downloads/manual_educacao_integral%20(1).pdf
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91 Manual de educação integral para obtenção de apoio financeiro por meio do programa dinheiro direto 

na escola –PDDE, no exercício de 2010. Disponível em: < 

file:///C:/Users/John%20Mateus/Downloads/c_manual_pdde_2010_educacao_integral%20(3).pdf>  

Acesso em: 18/04/2014.  
92 Manual de educação integral para obtenção de apoio financeiro por meio do programa dinheiro direto 

na escola –PDDE, no exercício de 2011. Disponível em: < 

file:///C:/Users/John%20Mateus/Downloads/manual_orientacao_educacao_integral_n20_2011%20(1).pdf

> Acesso em: 18/04/2014.  
93 Manual operacional de educação integral (2012).  Disponível em: 

file:///C:/Users/John%20Mateus/Downloads/manual_operacional_de_educacao_integral_2012%20(5).pdf

. Acesso em 18/04/2014.  
94 Manual operacional de educação integral (2013).  Disponível em: < 

file:///C:/Users/John%20Mateus/Downloads/manual_mais_educacao_2013_final_171013_2%20(2).pdf>. 

Acesso em: 18/04/2014.  

PRONASCI, do Ministério da Justiça.  

201091 - Escolas contempladas com PDDE/Integral no ano de 2008 e 2009;  

- Escolas com baixo IDEB e/ou localizadas em zonas de vulnerabilidade 

social; 

- Escolas que estejam localizadas nas capitais e nas cidades das nove  

regiões metropolitanas conforme os dados do IBGE: Porto Alegre/RS, Belo  

Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Salvador/BA, Recife/PE,  

Fortaleza/CE, Belém/PA e Curitiba/PR; 

- Escolas das cidades com mais de 163 mil habitantes pertencentes ao Grupo  

de Trabalho das Grandes Cidades/SEB/MEC; 

- Escolas das cidades com mais de 90 mil habitantes. 

201192 - Escolas contempladas com PDDE/Integral nos anos de 2008, 2009 e 2010;  

-Escolas de cidades com população igual ou superior a 18.844 habitantes que 

já fazem parte do PDE/Escola  

- Escolas estaduais e/ou municipais que foram contempladas com o 

PDE/Escola 2007, e em 2009 ficaram com IDEB abaixo ou igual a 4,2 nas 

séries iniciais e/ou 3,8 nas séries finais;  

201293 - Escolas contempladas com PDDE/Integral no ano de 2008, 2009, 2010 e 

2011;  

- Escolas estaduais, municipais e/ou distritais que foram contempladas com o  

PDE/Escola e que possuam o IDEB abaixo ou igual a 4,2 nas séries iniciais 

e/ou 3,8 nas séries finais;  

- Escolas localizadas nos territórios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria;  

- Escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes do 

Programa Bolsa Família;  

- Escolas que participam do Programa Escola Aberta; e escolas do campo.  

201394 

U 

R 

B 

A 

- Escolas contempladas com PDDE/Integral nos anos de 2008, 2009, 2010, 

2011 e 2012;  

- Escolas estaduais, municipais e/ou distritais que foram contempladas com o  

PDE/Escola e que possuam o IDEB abaixo ou igual a 3,5 nos anos iniciais 

e/ou finais, IDEB anos iniciais < 4.6 e IDEB anos finais < 3.9, totalizando 

file:///D:/Downloads/manual_orientacao_educacao_integral_n20_2011%20(1).pdf
file:///D:/Downloads/manual_orientacao_educacao_integral_n20_2011%20(1).pdf
file:///D:/Downloads/manual_operacional_de_educacao_integral_2012%20(5).pdf
file:///D:/Downloads/manual_operacional_de_educacao_integral_2012%20(5).pdf
file:///D:/Downloads/manual_mais_educacao_2013_final_171013_2%20(2).pdf
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Mesmo se expandindo, percebemos neste quadro que a dinâmica de implantação 

do programa nas cidades e escolas ao longo dos anos vem se dando a partir de critérios 

de focalização. Nos critérios dos últimos foi ganhando destaque uma preocupação com 

"vulnerabilidade social", expressa na incorporação do critério “50% de estudantes 

participantes do Programa Bolsa Família”. Relevante também destacar o critério que 

“beneficia escolas de baixo IDEB” como um elemento que vai na contramão do sentido 

de universalização da jornada ampliada (previsto no PNE 2011-2020) e que se manteve 

desde o início. Dessa forma, destacamos que as mudanças nos critérios parece 

apontarem novos sentidos com relação às funções atribuídos à escola pública, 

denunciando sua especialização em determinados públicos e territórios prioritários, 

como afirma um dos documentos do programa  

 

N 

A 

S 

23.833 novas escolas;  

- Escolas localizadas em todos os municípios do País;  

- Escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes do 

Programa Bolsa Família.  

2013 

C 

A 

M 

P 

O 

- Municípios com 15% ou mais da população “não alfabetizados”;  

- Municípios que apresentam 25% ou mais de pobreza rural;  

- Municípios com 30% da população “rural”;  

- Municípios com assentamento de 100 famílias ou mais;  

- Municípios com escolas quilombolas e indígenas. 

2014 

U 

R 

B 

A 

N 

A 

S 

 - Escolas contempladas com PDDE/Educação Integral nos anos anteriores;  

- Escolas estaduais, municipais e/ou distrital que foram contempladas com o 

PDE/Escola e que possuam o IDEB abaixo ou igual a 3,5 nos anos iniciais e/ou 

finais, IDEB anos iniciais < 4.6 e IDEB anos finais < 3.9, totalizando 23.833 novas 

escolas;  

- Escolas localizadas em todos os municípios do País;  

- Escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes do 

Programa Bolsa Família 

2014 

C 

A 

M 

P 

O 

Municípios com 15% ou mais da população “não alfabetizados”;  

- Municípios que apresentam 25% ou mais de pobreza rural;  

- Municípios com 30% da população “rural”;  

- Municípios com assentamento de 100 famílias ou mais;  

- Municípios com escolas quilombolas e indígenas. 
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[...] os municípios escolhidos se caracterizam por apresentarem 

indicadores sociais e educacionais que os colocam dentro de um 

quadro de vulnerabilidade social; as escolas escolhidas possuem baixo 

Ideb e estão localizadas, geralmente, em localidades com altos índices 

de violência; e os alunos são aqueles que, além de possuírem 

resultados ruins no plano escolar, também são afetados pelos 

problemas sociais de seus locais de residência (BRASIL, 2009a, p. 

22, grifos nossos).  
 

Ainda nos documentos95 que orientam a adesão das escolas ao programa, 

também são definidos quais estudantes poderão ser assistidos pelo programa de 

ampliação da jornada, fato que tende a causar uma separação de tipos de alunos dentro 

das próprias escolas como podemos observar abaixo.  

 

Recomenda-se às escolas que estabeleçam critérios claros e 

transparentes para a gradativa implementação da ampliação da jornada 

escolar na perspectiva da Educação Integral, selecionando, 

preferencialmente, para a participação no Programa:   

 Estudantes que apresentam defasagem idade/ano;  

 Estudantes das séries finais da 1ª fase do ensino fundamental (4º 

e/ou 5º anos), onde existe maior saída espontânea de estudantes na 

transição para a 2ª fase;  

 Estudantes das séries finais da 2ª fase do ensino fundamental (8º 

e/ou 9º anos), onde existe um alto índice de abandono após a 

conclusão;  

 Estudantes de anos/séries onde são detectados índices de evasão 

e/ou repetência;   

 Estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família. 

 

Destacamos o critério que dá prioridade a alunos beneficiários do programa 

Bolsa Família do governo federal como a expressão na prática da articulação entre 

educação e assistência, aqui realizada pela gestão Intersetorial protagonizada pelo MEC 

e pelo MDS. No programa esta é uma estratégia que está sendo aperfeiçoada desde 

2010, já que nas edições anteriores não havia esse critério. Segundo informações do 

site96 do MEC, os alunos do PBF representam 65% do total de matriculados no 

programa em 2013 e 60% das escolas beneficiarias do Mais Educação tem em sua 

maioria alunos vinculados ao PBF. Segundo o documento intitulado Roteiro de 

                                                           
95 Idem. 
96 Idem. 
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Mobilização para Adesão – Programa Mais Educação (2013) “a cobertura do Mais 

Educação passou de 35% de “escolas maioria PBF” em 2011, para 54% em 2012” 

(BRASIL, 2013, p. 9). A justificativa da articulação entre os dois ministérios e outros 

setores da política está pautada num conceito ampliado de pobreza que  

 

[...] deve ser entendida como um fenômeno multidimensional. Por 

isso, seu enfrentamento deve unir a transferência de renda ao acesso a 

direitos sociais básicos e a outras iniciativas que ampliem a 

capacidade das famílias de superar a condição de pobreza e 

vulnerabilidades a ela atribuídas (idem, p. 7).    

 

Nesse sentido, a política educacional do Mais Educação esta sendo na verdade 

subordinada à política social mais ampla de transferência de renda, que é o caso do 

PBF. A ilustração abaixo tenta ilustrar essa articulação. 

 

Imagem 21 - Articulação do PBF com o PME 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mostra a figura acima, o Programa Mais Educação estaria sendo utilizado 

como possibilidade de “ampliação de acesso a direitos sociais básicos às crianças e 

adolescentes integrantes de famílias beneficiárias do PBF, para contribuir de forma mais 

qualificada ao rompimento geracional da pobreza” (BRASIL, 2013, p. 8). Nesse sentido 

a situação de vulnerabilidade que constitui as famílias beneficiárias do PBF as tornam 

prioridade do PME para que possam ter acesso à mais direitos e serviços através da 

escola pública. Segundo Iazbek (2012) essa articulação entre educação como 

condicionante vinculado à transferência de renda partiu de dois pressupostos 
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[...] um de que a transferência monetária para famílias pobres 

possibilita a essas famílias tirarem seus filhos da rua e de trabalhos 

precoces e penosos, enviando‑lhes à escola, o que permitirá 

interromper o ciclo vicioso de reprodução dapobreza; o outro é de que 

a articulação de uma transferência monetária com políticas e 

programas estruturantes, no campo da educação, da saúde e do 

trabalho, direcionados a famílias pobres, poderá representar uma 

política de enfrentamento à pobreza e às desigualdades sociais e 

econômicas no país (p. 308). 

 

O PBF seria a outra face da pedagogia da hegemonia contribuindo, segundo 

Mota, Amaral e Peruzzo (2012), como uma medida paliativa de controle da pobreza e 

desigualdade em níveis administráveis que também e que também permite  

 

[...] a modernização dos instrumentos técnicos para refinar a 

seletividade e manter a focalização nas camadas mais pobres [...] [bem 

como] fomento ao capital humano, através da educação, saúde e 

nutrição e na ampliação de oportunidades de trabalho geradas pelo 

próprio esforço dos beneficiários” (p. 166).  
 

Nesse sentido o Mais Educação e suas estratégias de tecnologia social no bairro 

(trilhas educativas, por exemplo) pode ser encarado como uma contra-face fiscal da 

política de redistribuição de renda, ou seja, uma resposta dos beneficiários por meio da 

obrigatoriedade da frequência na escolar, mínimo de 85% na escola como afirma 

Lavergne (2012), e o desenvolvimento ações voluntárias nas comunidades promovidas 

por instituições (privadas, sem fins lucrativos ou governamentais) especializadas que 

prometam reverter sua condição de vulnerabilidade. São exemplos: CRAS, PETI, etc..  

Trazendo novamente a discussão biopoder de Foucualt para entender essa 

relação entre o PME e ou PBF tentam promover formas de “fixação dos membros da 

família e instilam formas de subjetivação em adequação com o universo simbólico com 

o qual a sociedade de controle almeja incidir na conduta dos beneficiários do PBF” 

(LAVERGENE, 2012, p. 334). Sobre o papel da educação na lógica do biopoder 

promovido pela assistência focalizada o autor diz 

 

Ser um aprendente por toda a vida é algo muito significativo para a 

saúde da população e para a conduta futura dos sujeitos individuais, 

não apenas em cenários de educação formal, mas também, e 
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sobretudo, na vida cotidiana das pessoas e na  sociedade como um 

todo. A escolarização é tomada, assim, como um “gigantesco e 

fundamental investimento de saúde pública” e também como um 

elemento-chave para desencadear mudanças necessárias para tornar a 

saúde possível para todos (Ibidem, p. 336). 

 

 Em linhas gerais, podemos sintetizar os recurso de gestão do Mais Educação e 

da estratégia dos territórios educativos para dar conta dos interesses de uma educação 

comunitária como tecnologia social do bairro, apresentada pelos ideólogos do 

movimento Todos pela Educação, se operacionalizam de duas formas:  

1) Quanto aos meios – a) descentralização/responsabilização: “novas” 

formas de gestão escolar que na mesma medida em que dá autonomia 

gerencial (exemplo do comitê local) também responsabiliza a escola e a 

comunidade envolvida na ampliação de seus tempos e espaços 

educativos. Além disso, o repasse dos recursos aos municípios 

vinculados à adesão a um conjunto de metas e as políticas de bonificação 

aos profissionais da educação se inscrevem no bojo das estratégias de 

indução do comportamento das pessoas e/ou do próprio município. A 

terceirização de serviços e empresas privadas é uma consequência da 

falta de condições municipais de cumprirem as metas sozinhos.   

2) Quanto aos fins – o atendimento focalizado da oferta instrumentalizado 

pelo programa Bolsa Família possibilita: a) refinamento dos critérios e 

instrumentos de seletividade do público-alvo; b) incidir no 

comportamento dos sujeitos através desse “pacto” sutil: recebimento do 

benefício em troca da presença na escola, fomento à procura de instrução 

e trabalho; c) ampliação da capacidade de consumo; d) economia de 

investimentos em infraestrutura administrativa, técnica, financeira e 

recursos humanos; e) excedente político e garantia da coesão social em 

territórios com maior potencial de fratura social.  
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4.3 O tempo-espaço social em caruaru e suas repercussões no tempo-espaço 

escolar 
 

Caruaru é um município brasileiro do estado de Pernambuco situado na região do 

Agreste. Caracteriza-se por ser a cidade mais populosa e influente do interior do estado, 

traços que lhe renderam os títulos de Capital do Agreste. O município que se encontra a 

130 km do Recife tem, segundo dados do IBGE (2010), uma população residente de 

314.912 habitantes, que vivem numa área territorial de 921 quilômetros quadrados. Isso 

seria equivalente a quase 1% de todo o território pernambucano.  

Esse território, como já dissemos, encontra-se dividido político-

administrativamente por uma sede: território urbano que detém a centralidade 

geográfica e político-administrativa e por distritos que, segundo a divisão territorial e 

político-administrativa, refere-se aos territórios campesinos. Da população total de 

Caruaru, 279.589 pessoas residem na sede, ou seja, na área urbana e 35.323 pessoas 

estão divididos nos 4 distritos, equivalente ao campo. Em termos de comparação 

demográfica, a sede além de comportar um espaço consideravelmente menor em relação 

aos distritos (campo) ainda possui uma concentração populacional 7x maior que no 

campo. 

 

Figura 6 – Representação da extensão das áreas territoriais do campo (distritos) e 

do urbano (sede) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Município
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
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Fonte: Gerência de Organização Escolar – Município de Caruaru - PE, 2013. 

 No que diz respeito à seus aspectos econômicos, Caruaru é um município que 

vem em ascenção na última década. Segundo o relatório intitulado “Estudo econômico 

do arranjo produtivo local de confecções do agreste pernambucano” (SEBRAE, 2012), 

o município caruaruense teve um aumento no seu PIB de 49% no período de 2000-

2009, superando a taxa estadual (44%) nesse período.  

 Do ponto de vista do trabalho e de seu modelo econômico, o município integra o 

Pólo de confecções do Agreste (artigos de vestuário), sendo este o principal arranjo 

produtivo local, forma dominante de trabalho e maior oferta de emprego. Segundo 

dados (SEBRAE, 2012) o trabalho nas confecções é 2,5 vezes maior que a contribuição 

conjunta de todos os setores industriais para o emprego em Caruaru. Essa atividade 

absorve 9% da população ativa em Caruaru, número que representa mais que o dobro da 

absorção dessa atividade no estado (menos de 4%) e vem crescendo, já que no periodo 

de 2002-2010 aumentou em mais de 90% (ibidem).  

 A alta capilaridade e a elevação do PIB do município, no entanto, escondem as 

marca do atraso e do trabalho precário que constituem essa forma de produção. Suas 

principais características são 
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 [...] a predominância quase absoluta de micro e pequenos 

empreendimentos; a divisão do trabalho produtivo entre empresas e 

facções (que, neste documento, são preferencialmente designadas 

“empreendimentos complementares”); a alta incidência da 

informalidade; e a produção majoritária de artigos de consumo 

popular (SEBRAE, 2012, p. 16). 

 

 Segundo o documento, a informalidade é um dos principais fatores para a rápida 

expansão do arranjo produtivo na região. Sobre a questão da informalidade do trabalho 

no Brasil, Oliveira (1988) afirma que esta é uma característica do subdesenvolvimento 

brasileiro que se refuncionaliza para possibilitar a superexploração, dinâmica que se 

rebervera na abissal desiguladade social e economia dependente (SAMPAIO JR., 2012).     

O peso da informalidade é tão forte na produção de confecções que ela se 

expressa nos dois segmentos da unidade produtiva. Esta é constiutída por: a) empresas 

(“fabricos”) – realizam a etapa de “acabamento” no processo produtivo (produtos 

finais), geralmente em locais próprios para esse tipo de produção, possuem recurso mais 

modernos e complexos; predominância do vinculo empregatício assegurado; b) 

Empreendimento complementar (ou facção) – realizam etapas primárias do processo 

produtivo das confecções, são realizadas em domicílios pelo próprio conjunto familiar, 

dispõem de recuros instrumentais mais simples e de menor grau de tecnologia; não há 

vínculo empregatício. Há uma grande incidências de mulheres e jovens nesse segmento. 

Também caracteriza esse segmento a baixa remuneração devido às condições ainda 

mais informais de trabalho. (SEBRAE, 2012)   

Estamos entendendo que apesar da informalidade estar presente nos dois 

segmentos, já pela caracterização da forma do trabalho em cada um deles, é possível 

notar que o trabalho realizado nas faccções tem carcteríticas ainda mais arcaicas e 

danosas aos trabalhadores.  

Apesar disso, vem ocorrendo em Caruaru dois processos que sinalizam 

dinâmicas de precarização do trabalho como podemos verificar nos números. Um deles 

é a “faccionalização” das unidades produtivas. Recorrendo ao documento Sebrae 

(2012), é possível verificar que das 4.300 unidades produtivas existentes, 71% são 

facções. Como resultado disso temos um processo crescente de informalização do 
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trabalho já mencionado que em números responde por 78,7% do total de unidade 

produtivas. Percentual que nesse lógica atinge as 24.963 pessoas em Caruaru que se 

ocupam dessa atividade. Ou seja, o trabalho informal e realizado nas facções absorve 

quase 10% da população em idade ativa no município (Ibidem). 

A carcaterização do trabalho em Caruaru nos permite identificar a reprodução de 

formais arcaicas, primitivas e informais que reproduzem as marcas históricas do 

capitalismo selvagem e periférico no Brasil como resultado de sua forma particular 

nesta nação. Esse quadro, que reflete as marcas centrais do trabalho dominante no 

Agreste, no estado e no Nordeste de maneiras mais ampla, desloca sérias consequências 

para o desenvolvimento urbano e possibilidades de modernização. As formas de 

exploração mais selvagens, tal qual vimos na produção de confecções, tende a gerar 

uma geografia extramente desigual no território. Passamos a elas.  

 Em relação aos aspectos populacionais, estes números vêm aumentando: 24% no 

período de 2000-2010 (SEBRAE, 2012). No entanto, essa ampliação vem sendo 

acompanhado de sua má distribuição no território como podemos observar nas figuras a 

seguir: 

 

Figura  - Distribuição populacional de Caruaru por divisão político-administrativa 

(sedes e distritos) 
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(Fonte: IBGE, 2010) 

 

 É possível observar nessa figura uma alta concentração populacional na sede, 

que possui uma extensão territorial bem menor que os distritos. De certa maneira, esse 

processo reflete a forma desigual como se deu a urbanização no Brasil e que tende a 

aumentar a brecha da desigualdade social. Vários problemas são gerados nessa 

urbanização “concentrada” como: inchaço urbano, processo ampliados de favelização, 

equipamentos urbanos e sociais insuficientes para a maioria da população, reprodução 

ampliada da pobreza, precárias condições de saneamento básico que se reverberam 

numa população doente, principalmente, aquela mais carente e que reside nas periferias 

do centro, dentre outras. 

 É possível que a expansão do pólo de confecções e de sua oferta de emprego 

tenha relação como essa ampliação da população urbana, possivelmente, em fluxos 

migratórios do campo para a cidade. Por outro lado, também é possível que a 

urbanização desenfreada e a produção de uma população vulnerável resultante desse 

fenômeno também esteja sendo uma via funcional à expansão do trabalho informal, 

arcacio e precário das unidades produtivas, com ênfase nas facções, no território 

caruaruense.   

 Outro aspecto interessante é que quando mais se aproxima do epicentro do mapa 

(sede), mais se heterogeneiza e complexifica os elementos analisados, no caso a 

distribuição populacional. Assim percebemos que ao lado dos maiores índices de 

concentração populacional (de 20.674 até 110.084) podemos localizar, 

paradodoxalmente, os menores (12.516 até 15.529). As outras partes do mapa são mais 

homogênenas e menos complexas em sua constituição populacional. Sobre o fato das 

contradições serem mais acentuadas nos centros, Lefebvre (2001) afirma que essa é uma 

tendência contraditória do processo de acumulação-expansão do capital. No lugar onde 

mais concentra riqueza, igualmente se aglomera pessoas. 

 O fato é que esse quadro associado às condições de trabalho informal, precário e 

superexploradas das facções vem criando um caruaru um cenário de profundas 

desigualdades. Tomando como referência a renda mensal domicílios em salários 
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mínimos, temos:          

 

Tabela 14  - Renda Mensal domiciliar em salários mínimos dos mais pobres e mais 

ricos em Caruaru – Total de 96.310 domicílios (100%)  

Mais Pobres Salários – Domicílios (%) 

Até ½97:          -            8.027 - (8,33%) 

Até 198:           -          23.549 - (24,4%) 

Até 299:            -          49.511 – (51,4%) 

 

Mais Ricos De 10 à 20 =                  3.296 – (3,4%) 

Mais de 20 =                 1.613 – (1, 67%) 

 
Fonte (IBGE, 2010) 

 Como podemos notar são fortes os contrastes sociais que informam sobre as 

desigualdades nos municípios. O fato de mais da metade (51, 4%) dos domicílios 

investigado em Caruaru viver com até 02 salários mínimos são expressivos dos custos 

do valor trabalho sob a forma das facções como trabalho dominante para a maioria. 

Também é possível perceber que esse trabalho superexplorado vem produzindo uma 

alta concentração de renda no município que se expressam nos pouco mais de 5% dos 

domicílios com mais de 10 salários mínimos. Do ponto de vista territorial, a geografia 

da desigualdade está assim disposta em Caruaru: 

 

Imagem 21 – Distribuição territorial dos domicílios mais pobres em Caruaru 

                                                           
97 Estão aí Incluídos: os que não tem renda e os que tem possuem ¼ do salário mínimo como renda.  
98 Estão aí Incluídos: os que não tem renda, os que possuem 1/4 e ½ de de salário mínimo como renda. 
99 Estão aí incluídos: os que não tem renda, os que possuem 1/4 , ½ e 1 salário mínimo como renda.  
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Fonte: IBGE (2010) 

 

 A partir da imagem é possível fazer algumas observações mais fundamentais: a) 

no centro (correspondente às sedes e a menor porção territorial do mapa) estão ao 

mesmo tempo a maior concentração de domicílios pobres e a menor dividindo o mesmo 

espaço. Esse fenômeno nos possibilita identificar que no centro (sede) a distância entre 

pobres e ricos são mais evidentes e os contratos mais heterogêneos e complexos; b) Nas 

zonas mais distantes do centro, que correspondem também às áreas de maior extensão 

territorial (distritos – campo) esse fenômeno é mais homogêneo, menos complexo, mas, 

com predominância de zonas mais pobres.  

Ainda do ponto de vista de sua geografia, podemos constatar essas mesmas 

premissas analisando onde estão as pessoas que possuem menor renda em Caruaru. 

Tomaremos como referência a renda mensal de até um salário mínimo, como podemos 

observar na imagem abaixo: 
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Imagem 22 – Distribuição territorial das pessoas de 10 ou mais anos de idade mais 

pobre 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 A imagem da distribuição territorial da renda por pessoas além de nos fornecer o 

mesmo panorama em termos de distribuição da renda por domicílios, visualizados na 

figura anterior, também nos permite ter uma noção do tamanho desse contingente mais 

pobre. Segundo dados do IBGE (2012) em Caruaru a população que possuem renda de 

até 01 salário mínimo (considerando também os que não possuem renda) corresponde a 

100.300 pessoas (mais de 1/3 de sua população). Se formos considerar os que possuem 

renda de até 02 salários mínimos essa número chega a expressivos 151.148 pessoas, ou 

seja, 48% de sua população. Na ponta da pirâmide social, correspondentes aos de maior 

renda, podemos observar que a tendência da concentração é ainda mais aguda. Temos os 

seguintes números: 584 pessoas possuem renda de 20 a 30 salários mínimos (0,1%) e 

outros 301 (0,09%) possuem renda mensal acima de 30 salários mínimos no município. 
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 O quadro de desigualdade social no município e sua raízes sendo intensificadas 

pelo trabalho informal e precário das facções na região, vem consolidando igualmente 

um tecido urbano desigual e precário para a maioria pobre no que diz respeitos aos seus 

espaços. Ao mesmo tempo em que é expressão, o fenômeno da periferização que 

podemos observar no território caruaruense é também mediação necessária para o 

rebaixamento do valor da força de trabalho no município demando pela forma como se 

desenvolve o trabalho na região. A periferização, como ampliação de espaços precários, 

provisórios e informais para a maioria que trunca a possibilidade de modernização dos 

espaços e equipamentos urbanos, pode ser observada da seguinte maneira: 

Fonte: IBGE (2010).  

                                                           
100 Elaboração própria. 

Tabela 15100 - Quadro Domicílios particulares permanentes, em áreas com 

ordenamento urbano regular, por classe de rendimento nominal mensal 

domiciliar per capita e existência e características do entorno.  

 Até ¼ de 

salário 

mínimo – 

(9355) 

Mais de ½ a 1 

salário 

mínimo 

(28929) 

Mais de ¼ a 

½ salário 

mínimo 

(18448) 

Mais de 1 a 2 

salários 

mínimos 

(15977) 

Mais de 2 

salários 

mínimos 

(8884) 

Item Exis

te 

Não 

exist

e 

Existe Não 

exist

e 

Exis

te 

 

Não 

Exis

te 

Existe 

 

Não 

Exist

e 

Exis

te 

 

Não 

Exist

e 

Arboriz

ação 

4935 4355 17662 1119

4 

1064

9 

7704 10617 5306 6822 2051 

Calçada 4815 4475 20795 8021 1145

8 

6895 12950 2973 8034 839 

Esgoto 

a céu 

aberto 

1564 7726 2681 2613

5 

2458 1589

5 

893 1503

0 

201 8672 

Ilumina

ção 

pública 

8316 974 27434 1382 1713

5 

1218 15384 539 8722 151 

Pavime

ntação 

5374 3916 21290 7526 1200

7 

6346 12849 3074 7832 1041 

Rampa 

p/ 

Cadeira

ntes 

8 9282 94 2872

2 

42 1831

1 

102 1582

1 

168 8705 
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Uma das marcas da periferização, como pode observar, é a informalidade e a 

consolidação de espaço e recursos precários e que deveriam ser provisórios que 

elementos constituintes da infraestrutura em Caruaru. O quadro acima reforça a tese de 

uma geografia desigual e de pobreza para a maioria, quando mostra essa desigualdade 

na caracterização dos territórios de acordo com a renda dos moradores.  

Isso pode ser expresso, por exemplo, no item “calçada”, que mesmo sendo um 

elemento básico em termos de infraestrutura nas cidades é ausente em quase 50% das 

áreas territoriais em que seus moradores possuem renda abaixo de ¼ de salário mínimo. 

Já nas áreas em que seus moradores possuem renda que ultrapassa 2 salários mínimos 

esse número cai para 9%. 

Nesse ciclo vicioso que reproduz e atualiza a pobreza nas cidades e tem suas 

raízes, de maneira não mecânica, mas, contraditória, na essência do trabalho, também se 

faz necessário para a nossa investigação perceber como esse cenário se reflete na 

educação e suas manifestações no território municipal. Vale ressaltar que estamos 

tomando a ideia de escola enquanto elemento constituído por estes processos, mas, 

também constituinte, ou seja, mediação para a formação dos quadros sociais que a 

atravessam. 

Buscamos também analisar os dados do cenário educacional de Caruru que nos 

fornecesse mediações relacionadas à espacialização das escolas no território, em que é 

constituída e constituinte, e que tem um papel fundamental na produção das funções 

escolares no território a partir de manipulações no oferta de tempo e espaço 

(objeto do estudo).  

Sabendo que a produção da escola pública no Brasil vem sendo orientada e, 

portanto, espacializada em territórios de pobreza (justamente com políticas 

assistencialistas, servindo inclusive de local cadastramento dos pobres para o PBF para 

a reprodução (biológica), escolarização e concertação (no plano comportamental) 
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(MOTA, AMARAL, PERUZZO, 2012) da conduta e vida dos jovens dos segmentos 

mais vulneráveis. 

A nossa busca dos dados foi orientada a partir de alguns questionamentos, a 

saber: a) qual o proporção das pessoas com baixa ou nenhuma escolarização no 

território caruaruense? Em que territórios estão localizados? 

Um primeiro aspecto mais geral a ser evidenciado é a alta taxa de analfabetismo 

registrado no município em 2010. Segundo o relatório Sebrae (2012) a taxa de 

analfabetismo no município chega a 15%. Esse é um número que guarda intrínsecas 

relações como forma constituinte e construída do padrão produtivo e as demandas de 

qualificação para o trabalho. Por outro lado, esse dado também ajuda a localizar as 

funções da escola no município.  Já no que diz respeito às pessoas sem instrução 

nenhuma e/ou com ensino fundamental incompleto estas representam segundo o IBGE 

(2010) 152.950 pessoas, ou seja, 48,56% de sua população. Em termos de distribuição 

dessa taxa no território Caruaruense, temos o seguinte quadro: 

 

Imagem 23 – distribuição territorial das pessoas de 10 ou mais anos de 

idade com baixa ou nenhuma escolarização 
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 Fonte: IBGE (2010) 

 

Olhando a imagem podemos fazer aproximações da desigualdade educacional 

com a urbana e sócio-econômica. Mais uma vez os contrastes se acentuam no centro do 

mapa, com os maiores e menores índices lado-a-lado e intermediados por faixas 

intermediárias entre eles de maneira mais heterogênea e complexa. Indo em direção as 

margens, a desigualdade ganha certa padronização com uma queda quando se afasta do 

centro e queda piora quando se aproxima das margens.  

Recuperando o mapa sobre a distribuição da escola e do PME em Caruaru, é 

possível identificarmos uma relação entre a espacialização e o cenário acima apontado. 

  
Imagem 24 – Escolas da R.M.E./Distritos e 

Sede 

Imagem 25 – Escolas P.M.E/Distritos e 

Sede 
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Fonte: Gerência de Organização Escolar – Município de Caruaru - PE, 2013. 

 

É possível formularmos a hipótese de que a forma da espacialização do 

programa e das escolas em Caruaru tentou acompanhar das demandas de controle da 

desigualdade educacional. O maior número de escolas na sede e no 1° e 2° distrito pode 

vir a representar essa ação. Por outro lado o PME parece ter sido expandido de maneira 

equilibrada em todo o território considerando, obviamente, que os índices de 

desigualdade educacional em Caruaru são amplos e percorrem todo o território.  

 Outra pergunta que fizermos foi: 2) quantas crianças de 7 à 14 anos (ensino 

fundamental) estão fora da escola? Onde isso é mais amplo? Nos interessa nessa 

questão ter informações sobre a evasão e abandono escolar em Caruaru.  

Segundo os números do IBGE (2010) dos 43.703 jovens com idade de 7-14 

anos, 41.607 (95,2%) estão na escola. Julgamos que a taxa de jovens com essa idade 

fora da escola é baixa no município. No entanto, 5.046 (12,1%) jovens deste universo 

frequentam a escola na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Esse é um dado 

importante para pensarmos sobre o tipo de oferta formativa que chega a uma parte 

significativa dos jovens.  Em termos de distribuição territorial dessa questão, incluído a 

frequência da modalidade de EJA para o ensino médio temos, sua configuração remonta 
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análises anteriores sobre as desigualdades e contradições sociais e educacionais da 

relação centro-periferia e sede-distritos em Caruaru, como pode ser observado na figura 

abaixo: 

Imagem 26 – Distribuição territorial das pessoas dos estudantes EJA 

 

 Fonte: IBGE (2010) 

 Há outros dados interessantes que também nos permite problematizar sobre a 

qualidade do acesso à escola e ao ensino destes 41. 607 jovens. Ainda a partir dos dados 

do IBGE (2012) em Caruaru há 265.208 pessoas de 10 ou mais anos de idade. Dos 

61.979 (23,3%) desse universo que frequentam a escola, 18717 (30%) possuem algum 

tipo de ocupação para além da escola.  Dos 203.229 que estão fora da escola, 127.548 

(62,7%) possuem algum tipo de ocupação. Somando os números dos que possuem 

algum tipo de ocupação temos um total de 146265 pessoas, correspondente a 55% das 

pessoas de 10 ou mais anos de idade no município.  

Sabemos que muitas dessas pessoas são jovens em idade escolar. Assim é 

possível inferir que os números que demonstram o universo de pessoas fora da escola e 

que estão relacionados com os dados de ocupação, expressem a absorção rápida e 

atrativa, ambas viabilizadas pela flexibilização e informalidade do vínculo, da juventude 

em Caruaru por meio do trabalho nas facções.  
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Por último buscamos problematizar a qualidade da oferta para o ensino 

fundamental no município, já que é este o ambiente onde se instalou o PME. Assim, 

buscamos se houve uma sincronia ou equilíbrio entre a ampliação da demanda em 

termos de matrículas no território e a ampliação dos números de escola e do quadro de 

professores. Nossas fontes e referências temporais são os três últimos censos divulgados 

no site do IBGE (2007; 2009; 2012). Vejamos a tabela abaixo: 

 

Tabela 16 – Matrículas, docentes e escolas por ano – Ensino Fundamental 

Municipal 

 2007 2009 2012 

Matrículas 25.614 26.532 27895 

Docentes 948 984 1028 

Escolas 123 118 116 
Fonte: IBGE (2010).  

 

 Acreditamos que a diminuição do número de escolas é um fator fundamental 

para problematizarmos a qualidade da oferta de tempo-espaço escolar para a educação 

integral. Na história da expansão da escola pública no Brasil, a política de “ajustes” foi 

consolidada como uma marca frequentemente atualizada nos municípios e escolas. Se 

fizéssemos um cálculo dividindo o número de matrículas por docentes e depois por 

escolas, teríamos nos três anos tais tipos de oferta escolar:  

 

Tabela 17 – Tipos de oferta formativa por ano segundo número de alunos por 

escola e docentes 

2007 Salas de aulas com 27,0 alunos por professor; 208,2 

alunos em cada escola; 7 professores por escola   

2009 Salas de aulas com 26,9 alunos por professor; 224,8 

alunos em cada escola; 8 professores por escola   

2012 Salas de aulas com 27,13 alunos por professor; 240,0 

alunos em cada escola; 8,8 professores por escola   
Fonte: IBGE (2010) 

  

Salvo o caráter aproximativo de nossa representação, uma vez que a distribuição 

de alunos e professores nas escolas não ocorre dessa maneira igualitária, é fato que a 

ampliação do número de alunos em detrimento do número de escolas tende a gerar um 
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inchaço nas instituições escolares, principalmente, quando consideramos que sua 

distribuição é desigual e seus espaços também, elementos que potencializam a 

possibilidade deste fenômeno. Além do mais, muitas destas escolas com o PME 

passarão a incluir em seus espaços alunos dos dois turnos o dia todo. A disponibilidade 

de espaços, portanto, é um fator decisivo nas formas de reconfiguração do tempo e do 

espaço escolar para a educação (em tempo) integral do PME e territórios educativos, 

que expressam as decisões tomadas pelos gestores e às funções que são atribuídas às 

escolas públicas nesse processo.  Nesse caso, passemos a caracterização das escolas 

investigadas.  

Os critérios de escolha das escolas investigadas, a saber: as 2 maiores escolas (1 

urbana e 1 do campo) e a 2 menores escolas (1 urbana e 1 do campo), nos possibilitou 

ter acesso ao profundo contraste no que tange à infraestrutura física destas escolas.  

Considerando que temos quatro (4) escolas com infraestruturas desiguais, a 

disparidade de infraestrutura entre a maior e a menor delas, por exemplo, é gigante. 

Essa situação retrata como escolas tão distintas e desiguais (não só nos aspectos físicos) 

podem ocupar muitas vezes o mesmo território sendo parte constituinte e constituída de 

suas contradições. Vejamos abaixo a descrição da infraestrutura física e os tipos de 

espaços que cada uma delas dispõe para a oferta da educação (em tempo) integral. 

Tabela 18101 – Infraestrutura físca das escolas investigadas 

Escola Classificação/localização Infraestrutura física 

Escola Mun. 

Álvaro Lins 

Maior Escola/ Urbana 

(Sede) (centro) 

18 salas de aula; 1 sala de multimídia 

(TV Escola); 1 laborátório de 

Matemática e Ciências; 1 laboratório de 

informática; 1 Rádio Escolar; 1 sala de 

supervisão; 1 biblioteca; 1 refeitório; 1 

cozinha; 1 sala dos professores; 1 

secretaria; 1 sala de gestão; 1 recepção; 1 

quadra (descoberta); 1 ginásio 

poliesportivo; 1 área de parque aquático 

(desativado); 1 pátio interno (amplo); 9 

banheiros; 1 campo de futebol. 

                                                           
101 Elaboração própria 
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Escola Mun. 

Genésio 

Campo 

Menor escola/ Urbana 

(Sede) (periferia)  

4 salas de aula; 1 sala de professores; 1 

cozinha/sem refeitório; 1 secretaria; 3 

banheiros; 1 lavanderia  

Escola Mun. 

Cesarina de 

Moura 

Maior escola/ Campo (4° 

Distrito)    

10 salas de aula; 2 banheiros; 1 

refeitório; 1 galpão (entrada); 1 

secretaria; 1 sala de professores; 1 sala de 

gestão; 1 quadra coberta; 2 hortas; 1 

biblioteca; 1 sala de informática; 1 

cozinha.  

Escola Mun. 

Tomé 

Claudino 

Torres 

Menor escola/ Campo (1° 

Distrito) 

3 salas de aula; 2 banheiros; 1 cozinha; 1 

depósito da merenda; 1 secretaria; 1 

almoxarifado; 1 pátio 

 

 Esse quadro retrara as disparidades de infraestrutura entre escolas de diferentes 

territórios caruaruenses. Cada uma delas, de certa maneira, também reproduz as 

contradições destes territórios. As escolas urbanas, por exemplo, estão localizadas nos 

bairros mais desenvolvidos (Escola Mun. Álvaro Lins), de classe média alta, próximo 

ao centro comercial, às áreas de lazer, etc.; e nos menos desenvolvidos (Escola Mun. 

Genésio Campo), áreas com altos índices de crimimalidade, violência e outros 

problemas urbanos, população residente geralmente vinculado ao PBF e com baixo 

poder de consumo e renda.  

As escolas campesinas seguem a mesma lógica hierárquica, na qual a maior 

escola do campo (Escola Mun. Cesarina de Moura) situa-se numa zona de fronteira 

com áreas urbanas (nas margens de uma rodovia que liga Caruaru à outros municípios).  

4.4  A reconfiguração do tempo-espaço escolar no território caruaruense: a 

dialética tempo-espaço social – tempo-espaço escolar 

  

 Com base nos dados evidenciados a partir das falas dos sujeitos constatamos que 

de maneira geral a ampliação do tempo-espaço escolar vem ocorrendo dentro da 

própria escola com a “recriação” permanente, precária e improvisada de espaços 

internos. Tendo isso em vista, afirmamos nesse trabalho que essa forma de 

(re)configurar o espaço, internamente, para ampliar a jornada expressa, no plano 
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fenomênico, uma oferta escolar às avessas em relação a proposta original da oferta 

dos estratégias dos territórios educativos.  

 No entanto, essa forma (às avessas) como expressão fenomênica do processo 

sinaliza muito para além de um processo autônomo de quem as produz, a reprodução 

das contradições (às avessas) do tempo e espaço social das cidades-campo nas 

escolas. Assim, a “pobreza” dos tempos e espaços escolares mantém profundos nexos, 

como elemento constituído e constituinte, com a “pobreza” (e suas detereminações 

contraditórias) dos tempos e espaços sociais.     

Para qualificar esta tese buscamos as mediações que são constituintes e 

constituídas da própria dinâmica desse processo. Essas mediações também expressam 

as particularidades e apresentam aspectos de autonomia relativa dos gestores no que 

tange a implementação do programa. O particular desse processo de reconfiguração 

precária e informal dos tempos-espaços escolares mostra que os gestores ora 

invertem, em outros momentos abandonam e por vezes recontextualizam em novas 

fórmulas as orientações basilares do PME. Essas particularidades se inscrevem na 

totalidade histórico-concreta na qual estão inseridas e que evidenciam ao movimento 

dialético entre tempo-espaço social e escolar e suas determinações mais amplas e 

genéricas e particulares.  

Essas mediações foram localizadas nas formas de compreensão da proposta 

do PME, nos critérios de escolha dos tempos-espaços escolares e nas estratégias e 

justificativas de sua materialização.    

Para fins exposisitivos nomeamos os gestores da seguinte forma: 1) GMU e 

GmU para os gestores da maior e menos escola urbana, respectivamente. 2) GMC e 

GmC para os gestores da maior e menos escola do campo, respectivamente.  

 

4.4.1 Normas de fato n° 1  = hipervalorização da instiuição escolar no território  

 

O fenômeno da hipervalorização da escola nos territórios foi um achado a partir 

das questões relacionadas com a categoria empírica “compreensão” e que se relaciona 

com um de nossos objetivos de pesquisa, a saber: Identificar como a noção de 
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territórios educativos vem sendo compreendida e justificada pelos gestores 

escolares como estratégia de ampliação do tempo e espaço escolar para oferta de 

educação (em tempo) integral.   

A hipervalorização da escola é o resultado da forma como os gestores 

compreendem e subordinam a oferta escolar da educação (em tempo) integral 

defendida nos documentos às finalidades instituídas pelo contexto sócio-espacial do 

qual a escola fazer parte e adotadas, molecularmente, (ALGEBAILE, 2009) como de 

responsabilidade escolar. As finalidades relacionadas à educação (em tempo) integral 

identificadas foram: a) acesso a bens e serviços; b) proteção da rua; c) combate ao 

trabalho infantil; d) educação doméstica (disciplina); e) preenchimento do tempo ócio 

como podemos observar na tabela abaixo. 

 

Tabela 19 - Compreensão/finalidades 

Finalidade Fala dos gestores (GMU; GmU; GMC; GmC) 

Acesso a bens e 

serviços 

“[...] Então, na escola ele vai servir também de apoio ali, de 

ele ter professor, aquele monitor, tem um colega pra 

conversar, tem almoço, como você disse, tem o banho, tem 

aquela troca, tem o que ele tá sendo aproveitado” (GMU, 

2014)   

“Aqui eu tenho crianças que nunca viram uma piscina. 

Conheceram uma piscina com o Mais Educação...” (GmU, 

2014)  

 

Proteção da rua “[...] a criança quando está na escola ela tem um aprendizado. 

Ela não está na rua” (GMC, 2014) 

 

Combate ao 

trabalho proceco 

“Antes eles passavam o dia na agricultura, trabalhando e agora 

não, eles passam o dia na escola” (GmC, 2014). 

Educação doméstica “[...] eles têm aquela disciplina, entendeu? Eles ficam mais.. 

é... a gente observa que muda o comportamento de muitos ali.  

Muitas coisas que a gente já faz que a escola que é responsável 

de tudo, né? Hoje em dia dá educação doméstica, de tudo” 

(GMU, 2014) 

Preenchimento do 

tempo ócio 

“[...] o tempo dele está sendo utilizado em áreas esportivas, de 

adquirir mais conhecimento, de ele estar em uma aula de 

música, de ele estar envolvido como alguma outra coisa, ele 

está fora do mundo das drogas...” (GM  
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Considerando as diversas ausências já conhecidas nestes territórios, o 

estabelecimento dessas finalidades como escolares, hipervaloriza sua presença enquanto 

equipamento social. Olhando essas finalidades como elemento interligado se nota que 

predomina a velha crença salvacionista da escola para incluir os mais pobres que 

remonta aos ideais escolanovistas. Seu resgate vem se hibridizando com a orientação 

moralista-disciplinadora-controladora, mais afinada com os ideais da escola 

tradicional, presente nas falas dos sujeitos. Esses aspectos levam os gestores a opinarem 

contrariamente a ampliação dos espaços escolares para fora das escolas como podemos 

observar abaixo:  

 

Tabela 20 - Opinião dos gestores sobre a ampliação do espaço escolar para as 

cidades 

“[...] realmente tudo feito dentro da escola, se de fato fosse uma escola integral, eu 

acho que eles entenderiam de outra forma melhor” (GmU, 2014). 

“É... onde o menino tem que estar inserido na escola. Passando o dia todo na escola 

ele está aprendendo coisas boas” (GMC, 2014).   

“Então para mim, na minha realidade seria melhor. E dentro do próprio espaço eles 

já estariam em casa já” (GmC, 2014) 

 

 “Entender melhor”, “coisas boas”, “estar em casa” são argumentos apresentados 

pelos gestores que dão sustentação à ideia de hipervalorização o espaço da escolar.  Está 

associada ao alcance concreto e simbólico da escola nos territórios em que elas mesma é 

o equipamento mais bem estruturado do lugar.  

No que tange ao que é preconizado nos documentos, a hipervalorização escolar 

ou hipoescolarização é mais uma inversão operada na proposta original pelas seguintes 

razões: Nos documentos identificamos que a missão dos territórios educativos é ser 

alternativa para problema do “centralismo” escolar através de uma “rede de 

cooperação” de pessoas, tempo, saberes e espaços nas cidades com a “finalidade 

ampliar as possibilidades de aprendizagem e a qualidade de vida de um determinado 

local” (ESCOLA APRENDIZ, 2011, p. 37). Inclusive os documentos dão orientações 
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contrárias à “proposta de retirar a criança das ruas a fim de protegê-la dos perigos da 

convivência com os estranhos” dizendo que “[...] faz-se necessário e urgente que as 

cidades possibilitem às crianças saírem às ruas, adquirindo autonomia na sua relação 

com o território” (Ibidem, p. 9). Identificando que isso não vem sendo realizado, os 

gestores invertem a relação entre alternativa-problema, passando agora a presença e 

afirmação da instituição escolar alternativa para os problemas identificados nos 

territórios e nas cidades. 

Essa inversão operada no plano das finalidades implica em outra inversão, 

agora, no âmbito da forma da oferta, a saber: a promoção da educação comunitária, 

encarado nos documentos como um ideal/objetivo a ser perseguido na proposta dos 

territórios é recontextualizado pelos gestores e passa a ser “meio” para a legitimação das 

finalidades de proteção, disciplinamento, formação moral e acesso a bens e serviços que 

legitimam a hipervalorização do espaço escolar. Nessa recontextualização, no entanto, 

os princípios que orientam a oferta de uma educação comunitária são reduzidos a 

questões didático-curriculares e organização da oferta para fomentar atividades 

identificadas como “não tradicionais” e deixar o ambiente escolar apenas mais atrativo. 

Vejamos a tabela abaixo: 

 

Tabela 21 - organização da oferta dos territórios educativos na compreensão dos 

gestores/ plano didático-curricular 

Organização da 

oferta 

Fala dos Gestores 

Planejamento 

didático: aulas 

extra-escolar. 

“[...] No meu entendimento, como outros espaços que eles 

falam, pode ser um teatro, pode ser uma “aula-passeio”...” 

(GMU, 2014).  

“[...] O professor bota as cadeiras de plástico lá fora e fica ao 

ar livre [...] Fica uma aula bem diferenciada” (GMU, 2014).  

“[...] Eu acho essencial que o aluno saia da escola. Conhecer 

um museu, um parque, como a gente cansa de fazer aqui. 

Conhecer o Auto do Moura, tudo isso a gente faz” (GmU, 

2014). 

Currículo: 

Educação 

diferenciada 

“[..] A proposta da educação integral é justamente essa. Não é 

só o livro e o caderno. É outro tipo de dinâmica, é uma escola 

mais aberta... [...] As crianças gostam do mais Educação. 
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 Apesar de citarem aspectos que poderiam sinalizar um processo de ampliação 

como: “aula-passeio”, “visita a museus”, “parques” e outros espaços, identificamos que 

se trata de ações esporádicas e subordinadas ao tempo-espaço e currículo escolar 

formal. O aspecto diferencial da oferta, no entanto, vem sendo incorporação de 

atividades mais “lúdicas” no contra-turno que vem permitindo aos gestores diminuir 

taxas de evasão já que a escola passa a ser um ambiente mais atrativo para os jovens. 

Isso pode ser constatado quando verificamos o “perfil” das atividades que vem sendo 

mais desenvolvidos nas escolas através de seus “Planos de Atendimentos”.  

  

 

A partir da tabela é possível notar a opção dos gestores por atividade que são 

mais “atrativas” e afinadas ao universo dos jovens e adolescentes, principalmente, das 

periferias como: esportes, músicas, lazer, recreação, artes, dentre outras. Em detrimento 

Gostam até mais que da aula regular. É diferente pra eles” 

(GMC, 2014) 

“[...] Agora sim, a pintura é uma coisa diferente. E eles irão 

ficar encantados com essa nova oficina. Isso tudo é novidade 

para eles” (GmC, 2014).  

Tabela 22 – Atividades desenvolvidas e número de escolas que desenvolvem (%). 

Atividade Macro-campo Núemro de escolas que 

desenvolvem a atividade 

(%) 

Judô Esporte e Lazer 75% 

Tenis de Mesa Esporte e Lazer 25% 

Recreação Esporte e Lazer 50% 

Peças teatrais Cultura e Artes 50% 

Dança Cultura e Artes 25% 

Capoeira Cultura e Artes 25% 

Instrumento de corda Cultura e Artes 25% 

Percussão Cultura e Artes 25% 

Flauta doce Cultura e Artes 50% 

Fotografia Comunicação de uso e 

mídias 

25% 

Horta Educação Ambiental 50% 

Ciências; Filosofia e 

Sociologia; História e 

Geografia; Letramento;  

Línguas estrangeiras  

Matemática; Tecnologias de 

apoio a alfabetização 

Acompanhamento 

pedagógico 

50% 
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destas ficam de fora os macrocampos mais “conteúdistas”, “formalizados”, “menos 

atrativos” como: a) Direitos Humanos em Educação; b) Cultura Digital; c) Iniciação à 

Investigação das Ciências da Natureza; d) Educação Econômica.  

Vale ressaltar que o documento faz uma separação entre as atividades que 

devem ser contempladas do Plano de atendimento das escolas urbanas e nas escolas 

campo. Isso justifica o aparecimento da atividade “horta” na tabela já que são 

desenvolvidas pelas escolas do campo que segundo um dos documentos legitima “a 

realidade do campo”, e as concepções pedagógicas deverão considerar a realidade local, 

suas especificidades ambientais e particularidades étnicas, devendo embasar seus eixos 

nas categorias TERRA, CULTURA E TRABALHO, sendo estas fundamentais na 

matriz formadora humana (BRASIL, 2014, p. 21) 

O outro aspecto interessante é que mesmo o documento orientando como 

“obrigatória” a oferta do macrocampo “Acompanhamento pedagógico” sob a 

justificativa de promover “a articulação entre o currículo e as atividades pedagógicas 

propostas pelo PME” (BRASIL, 2014, p. 5), duas destas escolas não vem cumprindo 

essa orientação. Possivelmente porque tal obrigatoriedade pode causar a repulsa dos 

estudantes para frequentar um turno com as mesmas atividades do regular.  

 Em síntese, podemos concluir que a compreensão às avessas dos territórios 

educativos se traduz numa concepção híbrida da oferta de educação (em tempo) integral 

que por um lado, hipervaloriza o espaço escolar para cumprir velhas finalidades 

legitimada como escolares (evasão, disciplinamento, proteção, inclusão), como forma 

de dar respostas positivas às pressões sociais (proteção e orientação dos filhos) e 

governamentais (equalização das estatísticas mensuradas pela avaliação de larga escala), 

e por outro, se utiliza como “meio” das possibilidades interdisciplinares (interculturais) 

de tornar sua oferta mais “atrativa” para uma população historicamente resistente de se 

integrar a lógica institucional da “socialização escolar” (Cavaliere, 2014). Assim, recria-

se uma atmosfera de escola-lazer/escola-alegre mimética à aparência da escola nova.  
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4.4.2 Norma de fato n° 2  = A referenciação dos “mínimos” na oferta de tempo-

espaço ampliado 

 

A referenciação dos mínimos foi um achado a partir das questões e perguntas 

relacionadas com a categoria empírica, “justificativas”, e que diz respeito a nosso outro 

objetivo de pesquisa, a saber: Caracterizar como os gestores justificam a escolha dos 

espaços para o funcionamento das atividades previstas pelo Mais Educação. 

Identificamos nesse quesito que a escolha que os gestores vêm fazendo dos 

espaços é muito mais uma consequência das limitações estruturais e das “normas locais” 

presentes tanto no território como na escola do que expressão de uma vontade 

individual ou coletiva dos compõem a escola.  

Desse modo, os “critérios” relatados para as escolhas dos espaços, ao invés de 

estarem orientados para as “potencialidades educativas do território” (ESCOLA 

APRENDIZ, 2011, p. 25) como orienta os documentos, prioriza elementos “mínimos” 

que deveriam já estar garantidos como “meios” para se promover a educação, a saber: a) 

localização; b) condições físicas; c) custos. Dessa maneira, o estabelecimento desses 

“mínimos” como critérios para garantir que a existência dos requisitos básicos da oferta 

sejam atendidos comprometem qualquer objetivo que se pretenda educativo, uma vez 

que não são premissas “educativas” que vêm referenciando a definição de critérios de 

mapeamento e escolha dos espaços. Grosso modo, a oferta às avessas se caracteriza 

aqui como o abandono dos fins (mapeamento dos espaços através de redes comunitárias 

como procedimentos educativos) originalmente previstos pelo programa e a instituição 

dos “meios mínimos”, que já deveriam estar garantidos, como os “novos” “fins” 

referenciadores para a escolha dos espaços. Vejamos como se desdobra cada um deles.  

Para o critério localização três elementos são citados pelos gestores: a) distância 

da escola; b) proteção; c) que não atrapalhe a escola.  

 

Tabela 23 – Justificativas - critério “localização”  

Localização Fala dos gestores 

Distância da 

escola 

“[...] A gente faz no teatro porque é aqui pertinho, no entorno da 

escola” (GMU, 2014)  



 

 

 

242 

 

 

 

Proteção “[...] A gente também tem que presar pela segurança dos 

meninos” (GmU, 2014) 

“Eles não iriam se sentir seguros [...] se a gente pegasse essas 

crianças e levasse para outros espaços” (GMC, 2014)  

 

Que não atrapalhe 

a aula regular 

“[...] A gente trabalha lá fora (na tenda) desde que não atrapalhe 

a aula regular com os toques e o barulho.  A gente pensou assim, 

tal lugar para que eles pudessem trabalhar. Não atrapalha a 

escola” (GMC, 2014)  

 

   

 Os dois primeiros sub-critérios que orientam a escolha dos espaços pela 

localização evidenciam uma preocupação dos gestores com os riscos que podem ser 

encontrados fora da escola, uma vez que essa questão como um meio “mínimo” para a 

ampliação dos espaços escolares para a cidade não está assegurado. Mesmo quando 

saem, como aponta GMU (2014) tem que ser “pertinho” e num “local fechado” como é 

o caso do teatro. As opções por lugares fechados e que estejam num raio de ação da 

“tutela” escolar são evidências que remetem a ideia de instituições panópticas de 

Bertham. Agora, a escola passar a vigiar os alunos mesmo quando estão em outros 

espaços do território. Esse sentido de controle e disciplina é mais uma elemento que se 

distancia do que é apontando nos documentos uma vez que uma das prerrogativas 

básicas do PME é a superação de práticas de controle nas escolas, “[...] a transformação 

do currículo escolar ainda tão impregnado das práticas disciplinares da modernidade” 

(Brasil, s/d, p. 5). 

 A afirmação de GMC (2014) sobre o terceiro sub-critério nos permite identificar 

que as atividades do Mais Educação a parte das outras atividades no interior da escola, 

de maneira subordinada e em espaços e tempos “sobrantes”, ou seja, são “mínimos” que 

se tornam “máximos” e que não interfiram na organização tradicional e controladora da 

escola. Dessa maneira, ocorre que temos uma escola (mais pobre, mais precária, mais 

fragmentada, mais improvisada, mais esvaziada) funcionando dentro de outra. Isso 

implica afirmar que a ocorrência do programa nas escolas com metodologias, currículo 
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e saberes tidos como “inovadores” vem funcionando a parte e subordinados à dinâmica 

técnico-disciplinar de vigilância hierarquizada da escola nos termos foucaultianos.      

Já em relação ao critério “condições físicas” os gestores consideram como 

fundamentais: a) a adequação dos espaços às atividades; b) tamanho; c) infraestrutura, 

como podemos visualizar na tabela abaixo:  

Tabela 24 – Justificativas - critério “condições físicas” 

Condições Físicas Fala dos gestores 

Adequação “[...] Sempre onde a gente achar mais adequado” (GMU, 2014) 

Extensão “[...] A gente ensaia na sala do professor, que é grande” “[...] 

Acontece na quadra, nas salas embaixo da quadra que são 

maiores” (GMU, 2014).  

“[...] O refeitório e esse espaço do pátio, porque é um espaço 

grande” (GMC, 2014). 

Infraestrutura “[...] Assim eu não vou colocar os alunos, por ordem até da 

secretaria em um lugar que não tem condições” (GmU, 2014) 

   

Se formos analisar essas questões das condições físicas em conjunto percebe-se 

que a ideia central é buscar espaços tenha um porte físico que suporte um grande 

número de alunos. Isso porque a tendência do aumento do número de alunos nas 

escolas, seja pela tendência de redução ou fechamento de prédios escolares, 

intensificada com a oferta da jornada (em tempo) integral, tende a gerar uma 

superlotação nas escolas e nas salas da aula. Considerando que as atividades do Mais 

Educação ficam com os espaços sobrantes do turno regular, como constatamos no dado 

acima, é bem provável que os gestores, orientados principalmente pela busca de espaços 

que suportem um número ampliado de alunos, comecem a adentrar  outros espaços da 

escola que servem para funções importantes no espaço escolar como: refeitório, 

banheiros, almoxarifado, secretarias, depósitos, calçadas das escolas, lavanderia, 

cozinha, enfim. Um processo de “alargamento” das salas de aula dentro da escola que 

atropela as funções e saberes específicos de outros espaços da escola. Isso tudo sendo 

sistematizado e naturalizado como recursos de ação “minimalistas” de pronto-

atendimento da demanda através da busca frenética por mais espaços.  
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Além disso, o uso de espaços arquitetados “funcionalmente” para outros 

objetivos não educativos gera um processo de esvaziamento pedagógico e 

descaracterização das especificidades e requisitos do ato educativo. Se pensarmos que 

as experiências educacionais da década de 50, levadas a frente principalmente por 

Anísio Teixeira que consideravam como primordiais a construção de uma arquitetura 

escolar “funcional” às demandas e objetivos educativos102 foram um grande avanço no 

campo das políticas educacionais, podemos afirmar que estamos diante de uma 

“regressão” de mais de 70 anos quando esta questão é simplesmente relativizada nos 

documentos do PME como vimos e abandonada no pesar das normas de fato. 

É importante também ressaltar aqui que o fato das escolas investigadas terem 

espaços completamente diferentes em relação ao seu porte físico, retrato das 

desigualdades na oferta educacional em Caruaru, é mais um fator que concorre para a 

fragmentação e diferenciação da oferta do PME entre as escolas, mesmo que se tratando 

de um único programa em um mesmo município e até no próprio bairro. Ou seja, os 

estudantes das maiores escolas terão acesso à uma oferta formativa de mais “qualidade”, 

pelo menos nesse quesito, que os alunos das escolas menores. Essa situação que 

reproduz as desiguais e diferenciadas ofertas formativas das diversas escolas dos pobres 

no Brasil (ALGEBAILE, 2009), interditando o acesso igualitário às formas de saber por 

esta classe, contrasta com os ideais inclusivos e desenvolvimentistas tão prometidos 

pelos documentos do PME.  Na verdade, entendemos que esses ideais operam como 

atrativos ideológicos que camuflam a reprodução ampliada das desigualdades 

educacionais e sociais.   

 Por último, os gestores também mencionaram a questão dos “custos” como 

critério de escolha dos espaços. Mais especificamente, é o gestor GmU (2014) que trata 

dessa questão quando diz: “[...] então o clube dos bancários estava disponível. E no 

valor melhor pra aluguel e tudo. Tudo que é necessário para o funcionamento do 

projeto com um aluguel de baixo custo.”.  

                                                           
102 Ver imagens da seção 4.2 
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Identificamos que a fala do gestor traduz três questões inter-relacionadas. A 

primeira delas é que se constata aqui outra forma de pronto-atendimento da demanda na 

ampliação dos tempos-espaços através da locação de espaços em entidades privadas. 

Em um nível mais imediato, isso implica dizer que vem havendo o repasse direto de 

fundos públicos na forma de consumo de serviços para setores privados. 

Sob a questão do mercado educacional que se expande, organicamente, as 

políticas de ampliação do tempo Frabooni (2014) faz interessante descrição 

 

A imagem perversa que emerge com força desta indústria privada do 

lazer é a de uma criança acorrentada e depositada durante horas da 

tarde em uma cadeia de montagem de lazer onde tudo foi 

predeterminado: a sucessão das horas (quando) e os lugares (onde), a 

formação dos grupos (com quem) e a sequência das atividades a serem 

realizadas em cada seção (o quê) (p. 167).  

 

Esse é um processo que além de fortalecer os vínculos entre público-privado, já 

tão afinado na educação, vem produzindo a subordinação, ainda mais acirrada, da 

agenda educacional aos imperativos do movimento empresarial. Subordinação essa que 

já vinha sendo sinalizada na LDB 93.94/1996 que na ocasião já previa a criação de “[...] 

entidades associativas de direito privado, que passam a receber verbas públicas que 

chegam diretamente do governo federal” (CAVALIERE, 2014, p. 154). Ainda segundo 

a autora “[...] a intenção do governo brasileiro, à época, era viabilizar o “público não 

estatal”, modelo sem tradição na história brasileira, mas que aparecia como saída para o 

problema da ineficiência da gestão pública” (ibidem). Daí a criação do PDDE em 1995 

e utilizado até hoje, inclusive no PME como mecanismo que presta assistência 

financeira diretamente às escolas para corrigir as “imperfeições” da gestão.  

Em um nível mais local, a segunda questão diz respeito excedente de poder que 

esse processo pode vir a gerar para tais entidades permitindo que ampliem seus 

horizontes de influência no território se utilizando da capilaridade da escola como 

“moeda de troca”.  

Por último, a busca pelo “mais barato” é próprio da lógica gerencial já bem 

acomodada na educação que amarra o “parco” financiamento ao cumprimento de metas, 
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punindo as escolas quando improdutivas. Isso gera a sistematização de práticas 

“racionalizadoras” e “produtivista” na escola por intermédio da gestão que reforça e 

amplia as formas de “minimalismos” na educação para gerir questão tão complexas e de 

ordem estrutural que envolvem o conjunto da sociedade. Esse quadro guarda 

familiaridades com o que pregam o Movimento Todos Pela Educação de que os 

recursos para educação são suficientes e que o problema da educação no Brasil se 

relaciona com a falta de eficiência e instrumentos técnico-operacionais que permitam 

torná-la mais produtiva.  

    

4.4.3 Normas de fato n° 3  =  manipulações do espaço-tempo escolar  

 

As questões que tocam no fracionamento e encurtamento de espaços, tempos na 

oferta formativa dos territórios educativos expressa a sínteses dos questionamentos que 

fizemos em torno da categoria empírica “estratégias” e mantém relação com um de 

nossos objetivos de pesquisa, a saber: Caracterizar como os gestores justificam a 

escolha dos espaços para o funcionamento das atividades previstas pelo Mais 

Educação. 

Localizamos que é a partir das mediações referentes ao campo das estratégias 

que os gestores desenvolvem para a ampliação do tempo-espaço, que o fenômeno de 

ampliação “às avessas” da oferta dos territórios educativos é mais expressivo. Para que 

a ampliação desse alcance “intra-escolar” ocorra os gestores tornam sistemáticos ajuste, 

truques (ALGEBAILE, 2009) e ações que se por um lado permitem o alargamento do 

atendimento da demanda com urgência, por outro, trazem sérios prejuízos ao espaço, 

tempo e conhecimento escolar. Vejamos cada uma destas estratégias. 

A primeira delas, como não poderia deixar de ser, diz respeito aos ajustes que 

são realizados no próprio espaço escolar com a produção de novos espaços precários e 

informais no interior da escola. A intenção é reconfiguar o espaço interno, ampliando-o 

e nomeando estes novos espaços como “educativos”. Esse processo é realizado de 

diversas maneiras como mostra a tabela abaixo: 
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Tabela 25 – Manipulação do espaço escolar 

Estratégias Fala dos gestores 

Adequação e 

Adaptação 

“[...] Você tem que ir se adequndo aos espaços, procurando 

esse olhar onde vai ser melhor essa aula, ou aquela outra. 

Onde vai fazer menos barulho ou mais” (GMU, 2014).  

“[...] Mesmo que não tenha espaço, a gente vai ter que criar 

um espaço. A gente desativa uma sala, a gente coloca um 

biombo, coloca um cercado, coloca uma cadeira, pra ter.” 

(GMC, 2014). 

Improviso “[...] O improviso acontece quando ele tem de acontecer. 

Mas, improviso todos os dias eu não admito” (GMU, 2014). 

“[...]Fazemos em espaços improvisados... [...] a gente coloca 

um quadro branco, pendura ele na parede. NO caso é para o 

letramento. E a professora fica lá. Porque as mesas são bem 

grandes (reciclagem do espaço – refeitório.  (GMU, 2014). 

Pequenas reformas “[...] a gente construiu esse tenda aqui fora, agora os meninos 

não se molham mais quando chover” (GMC, 2014). 

“[...] Eu acho mais viável a criança aprender dentro da 

escola. Tanto que eu fiz um projeto de construir mais uma 

sala na/para escola Tanto que eu fiz um projeto de construir 

mais uma sala na/para escola. (GMC, 2014). 

 

 

 A princípio é importante destacar a capacidade inesgotável de multiplicação de 

recursos de ação precários para atender a todo custo das demandas do campo 

educacional. No entanto, como bem observou Algebaile (2009), essa é uma questão que 

não é recente, mas, expressão histórica do tipo e qualidade de oferta que chega para a 

maioria da população, principalmente, pobre no Brasil. A oferta de educação básica no 

Brasil em espaços precários e improvisados como vimos, tem suas raízes e primeiras 

manifestações no período imperial, após a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de 

Pombal, no terreno da institucionalização e “modernização” da instrução pública 

(SAVIANI, 2011). Foi nesse período que, através de uma difusão da escola pública 

elementar desordenada e desgovernada sem qualquer referenciação de parâmetros 

mínimos e deixada à alçada das províncias, que se consolidaram as chamadas escolas-

improviso103. Estas se caracterizavam pela prática instrucional ocorrer-nos mais variados 

                                                           
103 Ver seção 3.2.2  
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espaços disponíveis nas províncias, tais como: igrejas, sacristias, dependências das 

Câmaras Municipais, salas de entrada de lojas maçônicas, prédios comerciais, ou na 

própria residência dos mestres (idem).  

 O processo de expansão da oferta mínima da educação básica desconectados de 

uma igual expansão de prédios escolares construídos  para tais finalidades é uma marca 

das marcas da oferta de educação básica brasileira que teve repercussões profundas. 

Como nos mostrou Algebaile (2009), por exemplo, na década de 1960 dos 107.411 

prédios escolares que ofereciam ensino primário existentes no Brasil, apenas 49.024 

(45%) foram prédios construídos com essa finalidade e 65.414 (70%) não eram prédios 

próprios (8.974 eram alugados e 56.440 eram cedidos).  Isso sem falar que se tratava de 

construções quase sempre com infraestrutura precária, antiga, com déficits 

consideráveis quando à elementos básico como: piso, teto, banheiro, água, conservação 

das paredes, iluminação, etc.   

Ainda segundo Algebaile (2009), uma das causas da não construção de prédios 

escolares e aproveitamento dos espaços já existentes nas cidades era o fato de que a 

construção “tendia a ferir interesses particularistas, como no caso dos interesses 

implicados na política de aluguéis e na prática de cessão de prédios para funcionamento 

de escolas” (p. 98). 

 Parece-nos que, para além de simples semelhanças ou acaso entre o passado e o 

presente, o PME vem aperfeiçoando a lógica de aproveitamento dos espaços existentes 

na cidade como forma de atendimento dos interesses e demandas hegemônicos locais104 

sob a alcunha de territórios educativos.  

 No entanto, o contexto da prática em contrariedade à estratégia de ampliação 

“extra-escolar” defendida nos documentos para fomentar a produção dos territórios 

educativos, elementos novos se desenham.  No caso das escolas investigadas, formas 

improvisadas e precárias de produção de espaços educativos, antes observados 

externamente nas escolas-de-improviso, ou como formas complementares (estratégia de 

anexos), vão agora para dentro das escolas sob a configuração de adaptação e 

                                                           
104 Acerca dessa questão ver OLIVEIRA, F. de; BRAGA, R.; RIZEK, C. Hegemonia às avessas. São 

Paulo: Boitempo, 2010. 
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improvisação de novos “espaços”, fracionando ainda mais o espaço escolar.  

Vale lembrar ainda que seguindo a pista do que diz GMU (2014), a saber: “[...] 

onde vai fazer menos barulho”, estamos entendendo que os espaços destinados ao Mais 

Educação são ainda mais precários e improvisados já que “não serviam” antes ao turno 

regular. Sobre essa questão elaboramos uma tabela com os espaços mais utilizados 

pelos gestores dentro e fora da escola a partir da descrição feita por eles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afim de melhor retratar a situação a qual estamos problematizando fizemos 

também alguns registros fotográficos de alguns dos espaços mais ulizados na escola, 

como segue abaixo: 

Imagens 27 – Espaços escolares utilizados na ampliação da jornada pelo PME 

Tabela 26 – Espaços nas escolas para o 

PME 

Tipo Espaços mais utilizados 

Intra-

escolares 

Pátio externo 

Rádio Escola 

Refeitório 

Pátio da escola 

Entrada da escola 

Corredor 

Salas dos professores 

Extra-

escolares 

 

Tenda externa à escola 

Anexos 

Garagem 

Calçada da escola 

Horta 

Terrenos baldios 
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A partir da observação dos espaços em que vem ocorrendo a oferta e as 

atividades do PME já dá para ter uma noção do aviltamento formativo que é produzido 

através da utilização de espaços precários para aprendizagem.  

Esse fenômeno produz uma hierarquia formativa dentro da própria escola com a 

fragmentação dos percursos formativos entre os alunos. Processo que também pode ser 

observado entre escolas uma vez que com portes físicos diferenciados e desiguais, 

aprofunda-se a possibilidade de termos alunos do Mais Educação com acesso desigual a 

ofertas de espaços educativos.  

 Acerca dessa reinvenção interna dos espaços escolares observado nas falas dos 

gestores, ao invés de seus diálogo com outros espaços na comunidade, Frabooni (2014), 

um dos intelectuais orgânicos e defensores da proposta das cidades educadoras,  

diagnostica esse fenômeno como uma “patologia” dos sistema educativos a nível 

internacional. Segundo o autor essa “doença” se expressa por três sintomas: a 

desintegração entre a escola e o território do qual faz parte que dissolve sua vocação 

social, o isolamento como um processo de indisponibilidade do acesso à escola aqueles 

que não frequentam seu espaço cotidianamente e, por último, a homologação como uma 

função coagida pela necessidade de reprodução fria e automática de um saber que se 

homologa em detrimento de outros.  Essa análise, em conformidade com os preceitos 
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apresentados nos documentos do Mais Educação, é bastante criticada por autores que 

tratam dos temas da educação integral e da ampliação do tempo-espaço. Dentre elas, 

Coelho (2014) retruca da seguinte forma 

 

[...] podemos perguntar se essa integração com os possíveis 

equipamentos culturais das(s) cidades  - quando eles existem – já não 

se constitui como realidade no trabalho pedagógico de muitos de 

nossos professores e, ainda, se “educação ao longo da vida” também 

não é uma tautologia, uma vez que toda educação, de alguma forma, 

se compromete com a vida das pessoas (p. 191) 

 

 A análise da autora aponta concordância com o pressuposto que levantamentos 

nesse trabalho de que a justificativa de ampliação dos espaços utilizados pelo programa 

se baseia em concepções unilaterais e otimistas das cidades como uma alternativa “boa” 

ao caráter hierárquico, disciplinador e autoritário das escolas. São concepções que não 

enxergam as contradições presentes tantos nas cidades como nas escolas, como se essa 

“[...] realidade fosse única; como se não acontecessem, no cotidiano escolar, práticas 

inovadoras e emancipadoras; ou seja, encontramos nesses autores um olhar bastante 

míope” (ibidem) no trato com a escola. À guisa de conclusão a autora complementa: 

 

[...] há um pensamento contemporâneo – pós-moderno?  -, que 

constata, descreve, evidencia, mas que se recusa a “colocar a mão na 

massa”, no sentido e manipular substâncias outras que tentem uma 

cura para as “doenças” que assolam a educação escolar e também não 

escola (p. 195).   

  

No que tange às outras estratégias fundamentais para a reconfiguração dos 

espaços internos à escola os gestores apontaram os ajustes no tempo escolar como um 

apoio necessário nessa empreitada, como podemos observar abaixo:  

 

Tabela 26 - Estratégias – Tempo escolar 

Estratégia/tempo Fala dos gestores 

Fragmentação/encurtamento 

cronometrada do funcionamento 

“[...] A gente conseguiu adequar o 

horário do recreio, o horário do lanche 

dos meninos” (GMC, 2014).   
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escolar “[...] A gente utiliza até o horário do 

intervalo para agregar todo mundo.” 

(GMUC, 2014). 

“[...] A adequação dos espaços para a 

atividade foi a questão do horário para 

que uma oficina não chocasse uma com 

a outra” (GmC, 2014). 

 

Assim com as manipulações e ajustes nos espaços, os ajustes nos tempo 

escolares não são uma novidade deste tempo. Rastreando formas e práticas de ajuste no 

tempo de aprendizagem, podemos perceber que esse é um fenômeno que remonta as 

primeiras décadas do século passado. No governo de Washington Luiz no Estado de 

São Paulo (1905), por exemplo, a redução da jornada escolar foi um recurso de ação que 

possibilitou liberar espaço na escola para ampliar o alcance da oferta (ALGEBAILE, 

2009). Já na então década de 90, quase um século depois, assistimos sob a aceitação da 

gestão de FHC os chamados “turnos da fome” ou “tresdobramento” dos turnos escolares 

durante o período diurno (manhã e tarde). Segundo Algeibaile (2009), isso implica dizer 

que ao longo da histórica educacional brasileira o Estado se aproveitou da face mais 

precária da escola pública brasileira para se isentar de produzi-la de maneira diversa. 

Demostra, portanto, que longe de se constituir como formas provisórias, vinculadas ao 

passado ou expressão de forças externas ao governo, as manipulações de tempo (como 

as de espaço) são, recorrentemente, utilizadas e sistematizada em novas fórmulas como 

“eternos” recursos de ação para a promoção da oferta educacional em situações 

adversas.  

 No entanto, a grande novidade é que além do encurtamento do tempo total do 

turno para a inclusão de mais alunos na escola (agregação), opera-se também no que 

estamos denomiando de fragmentação/encurtamento cronometrado. Ou seja, à ação 

da fragmentação e o encurtamento que juntos libera mais tempo e espaço na escola se 

combina a cronometrização das atividades e do tempo em que estes alunos ficarão no 

espaço escolar. Isso é constatado quando os gestores afirmam que: “[...] a adequação 

dos espaços para a atividade foi a questão do horário para que uma oficina não 

chocasse uma com a outra” (GmC, 2014).  Nesse caso há um controle cronométrico 
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do tempo da atividade e dos dias em que estas ocorrem, de modo que, no conjunto das 

adequações que relacionam o tempo e o espaço, torne possível sua realização no espaço 

escolar sem causar disfunções maiores na escola.  

 Nesse caso do PME nas escolas, o encurtamento e o fracionamento do tempo 

escolar não esta mais apenas orientação pelo ritmo de agregação como quando havia um 

padrão mais homogêneo de alunos já que se tratava de uma mesma oferta. Agora 

assume o caráter de segregação, demarcando horários e os tempos das atividades dos 

alunos “regulares” e dos alunos “mais educação”. Segundo Pereyra (2014) esse 

universo de controle rígido do tempo escolar vem sendo estudado pela 

cronobiopsicologia que se refere ao  

 

[...] modelo que que usamos para a organização  explícita do tempo 

educativo (a intocável “hora” de aula) deve subordinar-se ao processo 

de sincronização e ajuste do tempo e a uma cuidadosa sequência e 

priorização da velocidade e intensidade do processo educativo, de 

acordo com as características das aprendizagens e dos biorritmos dos 

educandos (p. 22). 

 

Conforme o exposto pelo autor é possível levantar a hipótese de que a estratégia 

do PME nas escolas, considerando os limites espaciais já apontados, intensifica e obriga 

os gestores a produzir novas fórmulas de controle e organização rígida e fracionada do 

tempo para que as “duas escolas” não se choquem.  

Esse processo que dá mais importância ainda ao “‘tempo público’, derivado do 

tempo de corte industrial construído sobre o tradicional tempo do relógio linear e 

homogêneo” (PEREYRA, 2014, p. 23) para disciplinar tecnicamente o ambiente 

escolar, afunila uma noção de tempo de aprendizagem que o reduz ao tempo público 

dentro da escola. Esse é mais um aspecto das normas de fato que inverte as proposições 

basilares da estratégia dos territórios educativos do PME já que encontramos nos 

documentos a seguinte premissa: “Afinal, pelo olhar da Educação Integral o “tempo de 

aprender” não está restrito ao tempo escolar” (ESCOLA APRENDIZ, 2011, p. 88).  

Consequentemente, a ênfase no tempo escolar e as estratégias de fracionamento e 

encurtamento cronometrado do tempo como forma de controle e disciplina legitima 
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outro aspecto de nossa tese da oferta “às avessas”, se pensarmos que para tratar da 

oferta dos territórios educativos os documentos se valem de conceitos e teorias de 

autores estruturalistas, principalmente, tais como: Escolano, Viñao Frago, Rui Canário, 

Jaume Trilla, Foucault105 para repudiar essa estrutura panóptica da instituição escolar.   

 Quando as alternativas de tempo e espaço não são suficientes os gestores 

combinam essas manipulações ao desenvolvimento de outras práticas complementares 

que liberem tempo e espaço. Uma delas, orgânica a essa movimento de reconfiguração 

interna dos tempos-espaços (territórios às avessas) é o que estamos denominando de 

“manipulação das/nas turmas”. No plano prático se expressa da seguinte forma: a) 

enturmação; b) revezamento. Vejamos a tabela a seguir 

Tabela 27 – Estratégias - Manipulação das/nas turmas 

Estratégias – Manipulações das/nas 

turmas 

Fala dos gestores 

Enturmação “[...] No espaço pequeno que a gente tem, 

cabem no máximo 10 alunos. Mas a 

gente está tentando colocar 18” (GmU, 

2014) 

Revezamento “[...]Tem um ônibus que vem buscar os 

alunos de manhã e a tarde e vice-versa. 

Tem esse  revezamento de outras 

turmas” (GmC, 2014)  

 

   

 Práticas de aumento do número de alunos por turma vêm sendo uma tendência 

cada vez mais frequente no território brasileiro evidenciada em estudos e debates da 

educação na atualidade. É um fenômeno, principalmente, encontrado em escolas do 

campo como consequência do fechamento das escolas de pequeno porte ou unidocentes 

como são chamadas. Em Caruaru há uma forte tendência deste fenômeno já que 

constamos que vem havendo um aumento do número de alunos nas escolas, 

intensificados com a chegada do PME no município consubstanciado, por outro lado, 

                                                           
105 Ver documento Territórios Educativos para Educação Integral – Série Cadernos Pedagógicos.  
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com uma tendente redução dos prédios escolares106.  

 Já com relação às práticas de revezamento podemos localizamos nesse trabalho 

que as escolas-parques e seu sistema platoon contemplavam como um de elementos 

organizativos a ideia de revezamento das turmas107. No entanto, o revezamento das 

turmas das escolas de Anísio estava estruturadas em princípios pedagógicos, portanto, 

possuiam uma funcionalidade arquitetada previamente. A mobilidade de um espaço á 

outro pelos chamados pelotões (turmas), em horários específicos, tinha como objetivo 

fazer com que as crianças pudessem ter acesso no mesmo dia aos diferentes espaços da 

escola que estava basicamente dividido em dois blocos: 4 escolas classe e 1 escola-

parque. O revezamento, nesse contexto, partia do princípio de “ampliação” das 

oportunidades educativas e compartilhamento de diferentes experiências pedagógicas 

das crianças. Além disso, a arquitetura escolar era funcionalmente estruturada para tal 

tarefa.  

Portanto, o que confere particularidade ao caso investigado é justamente a 

reprodução diferenciada de determinadas estratégias localizadas na histórica da oferta 

educacional brasileira, no entanto, combinadas com outras ações que informam sobre a 

qualidade da oferta e os interesses de que a produz. Algabaile (2009) chama esse tipo de 

fenômeno de “modificações moleculares” em que determinada ação no tempo e no 

espaço, assumem um caráter “atemporal”, ou seja, sua sobrevida se mantém para além 

do momento histórico em que surge.  

Nesse caso, determina ações na história da educação brasileira tornaram matizes 

de outras ações, que reviogoram-na a partir de outros referenciais e interdita a 

identificação de algum evento pontual ou inaugural que o tenha o tenha dado origem. 

Logo, estamos afirmando que as estratégias desenvolvidas pelos gestores nas escolas 

para reconfigurar o tempo-espaço são expressões de “modificações moleculares” 

experimentadas em vários momentos históricos da educação brasileira e que abre fenda 

para que novas práticas sistematizadas sejam invertendo, abandonando ou 

recontextualizando seus referenciais originais.  

                                                           
106 Rever seção 5.2.3 
107 Rever seção 4.2.1 
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Como esforço de síntese, podemos destacar que as particularidades da forma 

como se configura a ampliação do tempo-espaço escolar nas escolas investigadas 

parecem, no plano imediato, sinalizar para uma ampliação às avessas. O caráter 

particular dessas ações se expressa nas inversões, rupturas e recontextualizações dos 

princípios basilares da proposta do PME pelos gestores nas dimensões da compreensão, 

justificativas e estratégias.  

No entanto, a análise aqui empreendida constatou que essa contradição interna 

(às avessas) dos tempos-espaços escolares é coerente com as contradições mais amplas 

e genéricas do tempo-espaço social na qual as escolas são constituintes e constituídas.  

Nesse sentido, temos:  

a) Uma hipervalorização da presença da instituição escolar no 

território e de atividades recreativas, de lazer e esportivas em 

território de ausências de políticas públicas nestes setores para a 

juventude;  

b) O rebaixamento de critérios de escolha dos tempos-espaços tendo 

em vista os limites estruturais e condições de precaridade e 

informalidade dos territórios e das escolas;  

c) O revigoramento e inovação de recursos de ação na gestão da escola 

que encurtam, precarizam e informalizam tempo, espaço e acesso 

ao conhecimento escolar como tendência permanente inscrita na 

história da expansão dos mínimos educacionais no Brasil e que se 

legitima através da lógica de (des) governo como uma expressão 

hegemônica de governo. Estes novas formas de “fracionamentos” e 

“encurtamentos” nos tempos-espaços escolares fragmenta ainda mais 

a oferta do ensino público dentro da própria escola e entre instituições 

escolares, culminando em formas aperfeiçoadas de diferenciação da 

oferta formativa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS – AS FUNÇÕES ATRIBUÍDAS ÀS ESCOLAS 

PÚBLICAS DE CARUARU, SEUS NEXOS E CONTRADIÇÕES COM OS 

TERRITÓRIOS EDUCATIVOS DA POBREZA 

 

A tese da configuração às avessas no plano imediato, mas, que tem suas 

particularidades mediadas pelo movimento contraditório do real concreto na qual 

a escola está constituída em Caruaru, confirma um pressuposto central do nosso 

trabalho, a saber: de que o movimento que constitui a configuração tempo e do espaço 

escolar está atratelado, contraditoriamente, ao movimento referente ao tempo-espaço 

social. Esta interação faz parte da produção das funções da escola.    

Assim, a forma como se configura o tempo-espaço escolar identificado em 

escolas de Caruaru na jornada ampliada, sendo síntese de múltiplas determinações, 

guarda relações de determinação, interinfluência e autonomia relativa com as funções 

da escola pública através de determinações mais gerais e genéricas:  

a) imposições hegemônicas formuladas no âmbito internacional de 

reestruturação da educação escolar em função do contexto de crise e recomposição do 

capital; b) nexos referentes à reconfiguração do papel e das responsabilidades do 

Estado, principalmente com a política social, na escala nacional e seus nexos com as 

escalas estaduais e municipais para a gestão da pobreza que vem ampliando as funções 

da escola para menos;  

Como também está atrelado às determinações mais específicas da realidade 

caruaruense: a) nexos com propósitos políticos locais de ajuste da educação às 

necessidades de gestão da população.  

Para discuti-las localizamos três contradições internas e orgânicas ao fenômeno 

da (re)configuração às avessas, que nos servem de mediações para apreender os 

profundos nexos (gerais e específicos) entre a forma como ocorre a ampliação do 

tempo-espaço e seus nexos profundos e essenciais com funções da escola pública em 

Caruaru.   

A primeira destas contradições diz respeito ao imenso abismo entre a proposta 

dos territórios educativos e os limites estruturais materiais e imateriais em que se 

encontram a escola e o território do qual ela faz parte.    
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 Dito isso, tentamos no capítulo 1 rasterar e discutir, sem esgotar a questão, a 

natureza do atraso que assola a escola pública brasileira. Vimos que no Brasil expandiu-

se para a maioria da população uma face precária da escola pública brasileira que se 

expressou em tempo e espaços improvisados, informais e precários. Confirmado seu 

caráter “atemporal” e de permanência, essa face viria a se constituir como forma 

predominante de produção e modernização da escola pública no Brasil.  

Salientamos no texto, todavia, que essas marcas, reprodutoras do 

desenvolvimento sócio-espacial desigual e combinado brasileiro, são incorrigíveis 

apenas no plano escolar já que a escola é também determinada pelo contexto sócio-

espacial em que está inserida. Portanto, acaba sendo álibi do aprofundamento de 

relações sociais segregatórias e desiguais. As causas do atraso e de seus limites 

estruturais, portanto, encontram-se encarnados na tessitura social periférica e selvagem 

em que se consolidou o capitalismo no Brasil e do qual os tempos, espaços e as funções 

escolares são constituintes e constituídas.  

 Uma segunda contradição produzida no movimento da ampliação às avessas do 

tempo-espaço em Caruaru é a seguinte: a ampliação do tempo e/ou do espaço escolar 

não, necessariamente, resulta em ampliação das possibilidades aprendizagem.  

Esse segundo aspecto guarda relação com a regressão cultural, social e 

econômica e política que marca as últimas três décadas do século XX e o início XXI. 

Essas regressões, orgânicas ao próprio movimento de esgotamento da capacidade 

civilizatória do capital e da ativiação de seus limites absolutos (MÉSZÁROS, 2011) no 

campo educacional vem se refletindo na emergência de concepções educacionais e 

filosofias pedagógicas que se anunciam como “contemporâneas” e prometem 

“moderninzar” a educação sem, no entanto, enfrentar suas problemáticas estruturais.  

 Dessa maneira, buscamos no capítulo 2 identificar as raízes político-ideológicas 

da concepção de educação do PME e da noção de territórios educativos que orientam 

suas noções e tempo-espaço e funções escolares. Identificamos que seu arcabouço 

teórico-político-ideológico se caracteriza por um profundo hibridismo em sua 

construção, fazendo uma síntese que acomoda interesses de diferentes grupos sociais e 

blocos de poder, mas que em essência convergem para o mesmo rumo: não oferecer 
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nenhum tipo de ameaça, desestabilização ou projeto alternativo à hegemonia 

sociometabólica do capital.  

Podemos afirmar que basicamente as duas grandes forças políticas desse 

hibridismo são: a) uma força vinculada a ética e cosmologia pós-moderna, que desloca o 

eixo da luta de classes no plano político-ideológico pela luta da afirmação identitária de 

grupos minoritários, recorrentemente, denominados na literatura de novos movimentos 

sociais (WOOD, 2013).  Pode-se dizer também que pauta político-ideológica desse 

grupo fundamenta a proposta de educação multi/intercultural assentada nas filosofias da 

diferência e da alteridade; b) a segunda força expressa a intelectualidade orgânica da 

apologia neoliberal que compreende os formuladores das orientações educacionais de 

diversos países a partir do receituário do Consenso de Washinton.  

No âmbito pedagógico, este segundo grupo, atualiza os princípios liberais do 

aprender-a-aprender (neoescolanovismo, neoconstrutivismo e neopragmatismo) aos 

novos ditames da sociabilidade burguesa sob a ideologia da sociedade do conhecimento. 

Operam um deslocamento conceitual da ideia de qualificação para a competência com 

novo nexo psicossocial sintonizado a organização do trabalho na atualidade. 

Representam esse grupo: a pedagogia das competências (RAMOS, 2011), o lema 

aprender-a-aprender ao longo da vida e a teoria da gestão sistêmica como referenciais 

amplamente divulgados no âmbito educativo em documentos, relatórios, orientações 

programáticas, etc. 

Apesar da aparente contradição entre esssa forças há unidades entre ambas que 

justificam seu agrupamento em torno da ampliação do tempo-espaço para as cidades 

como ampliação das oportunidades educativas: a) o caráter de regressão – são 

formulações que negam conquistas e avanços obtidos anteriormente. Por exemplo, 

relativizam o debate sobre a importância de prédios escolares funcionais, específicos e 

bem equipados para a promoção da educação, como defendiam os escolanovistas do 

século XX; b) a unilateralidade da análise – partem de concepções unívocas sobre a 

escola (disciplinar e centralizadora para uns) (improdutiva e ineficiente para outros) 

negando as contradições e possibilidades existentes no espaço escolar e no território; c) 

projeto conservador – aceita de maneira acrítica e a-histórica os discursos que 
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acentuam as mudanças econômicas, mediada pelas benesses da globalização e dos 

avanços tecnológicos, como evidência de uma realidade essencialmente distinta de sua 

antecessora (modernidade). Agora, mais avançada e que demanda a criação de novos 

imperativos para a humanidade. Dessa maneira, seu projeto educacional não 

contrangem nem questionam a lógica da acumulação e da exploração do capitalismo. 

 Acerca disso, identificamos na análise documental que a estratégia dos 

territórios educativos propagandeados como “nova” tecnologia social de 

desenvolvimento local através de uma educação comunitarista, representa na verdade 

um profundo comprometimento com os interesses empresariais acampados pelo 

Movimento Todos Pela Educação. Para tanto, formulam concepções unilaterais e 

precárias (ora salvacionistas, ora deterministas) de escola, cidade e espaço educativo. 

Essas concepções escamoteiam processo de descentralização/responsabilização, 

indução/disciplinamento (comportamento) e focalização na escola e nos territórios, 

transformando os gestores escolares em verdadeiros gerentes dos territórios da 

pobreza.    

Presssionados pelo capital internacional a elevar, minimamente, os precários 

quadros de escolarização da população mais pobre que comprometem a “coesão social” 

e a capacidade competitiva do país no cenário internacional, o TPE se apoia em 

iniciativas focalizadas em territórios onde o fracasso escolar e a pobreza possuem 

índices mais elevados.  

De determinada para determinate, a educação sob esses fins, resgata a velha 

máxima de que a pobreza é um problema de educação do povo. Assim, os projetos 

empresariais vinculam ações assistenciais aos programas educativos nos territórios 

buscando: garantias da presença dos indigentes na escola como forma de retribuição e 

incitações da busca de capital humano através da educação e saúde e da condição de 

cidadão através da participação voluntária em projetos na comunidade. Essa forma 

hegemônica de educação vem sendo chamada de Pedagogia da Hegemonia 

(MARTINS, 2009) ou Pedagogia da Concertação (MOTA, AMARAL E PERUZZO, 

2012). Do ponto de vista técnico-administrativo, a vinculação entre educação e 

assistência também permite o refinamento das formas de gestão e cadastramento da 
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pobreza nos territórios.   

A perspectiva territorial no trato com a pobreza e com a manutenção da coesão 

social, informa sobre as novas formas de organização do capital globalizado e suas 

particularidades no Brasil. Sob a insígnia ideológica do neodesenvolvimentismo que 

atualiza o padrão produtivo retrógrado brasileiro pautado na reprimarização econômica, 

os arranjos produtivos territoriais e seus potenciais forças de trabalho “simples” e 

barata”, tornam-se fulcro das ações mais focalizadas que se utilizam da educação como 

laboratórios de “modernização”, “desenvolvimento”, “inclusão”, “acesso à 

oportunidades, “crescimento”, etc.  

É nesse sentido que “mais educação”, “mais tempo”, “mais espaços”, “mais 

cultura”, “mais renda”, etc., focalizadas em territórios demarcados pela pobreza social e 

escolar, vem se expressando mais percursos formativos diferenciados.  

É a partir dessas questões que Rochex (2014) afirma que “territorialização das 

políticas educativas” se traduz em “diversificação da oferta escolar”. Ou seja, a escola 

nesse sentido tem a função de  

 

[...] mobilizar a reflexão dos atores e das equipes envolvidas [...] a 

elaborar e pôr em prática projetos educativos e escolares adaptados às 

dificuldades encontradas ao nível desses territórios, sem que lhes 

sejam prescritas, no entanto, orientações ou modalidades de trabalho, 

sendo a elaboração desses projetos, em princípio, uma condição para 

que as escolas e estabelecimentos interessados recebam recurso 

suplementare0073 (p. 105).   

  

 Por último, localizamos como terceira contradição e que possui nexos com as 

funções que as escolas investigadas vêm cumprindo a partir de determinações mais 

específicas do território caruaruense: o desgoverno como marca da política 

educacional no Brasil que permite que ações locais se sobreponham aos objetivos 

mais amplos, incluive, negando ou desvirtuando-os completa ou parcialmente.  

  Como vimos, apesar dos profundos nexos entre a forma como vem se 

configurando a ampliação dos espaços e tempos em Caruaru e suas determinações mais 

amplas, esse processo não ocorre mecanicamente de cima pra baixo. Há particularidades 

da produção às avessas do programa que apontam movimentos específicos do contexto 
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da prática e que definem seu caráter de particularidade e autonomia relativa.  

Por se tratar de questões novas, ligadas ao movimento dinâmico do real em sua 

expressão mais particular e elementos sem nenhuma legitimação institucional ou 

prescrita, há sempre o risco de reducionismos ou particularismo. No entanto, ao 

destacarmos as funções escolares assumidas pelas escolas de Caruaru no processo 

de reconfiguração contraditória dos tempos-espaços reconhecemos que um trato 

analítico mais profundo pode vir a resultar em resultados adversos em relação aos 

nossos. Por isso, levantamos tais resultados também com a pretensão de que possam ser 

melhores investigadas em estudos futuros.    

 Nesse sentido, identificamos que há uma função mais geral e que se desdobra  

em três que a específicam: a saber:  

1) A reinvenção de uma “nova” escola dos pobres no agreste - Essa função traz 

consigo os elementos globais da tendência histórica de ampliação para menos 

das funções escolares no Brasil combinadas com os seguintes elementos 

particulares: 

1.1. Revitalização de espaços precários para tornar a escola uma 

mercadoria atrativa: melhoria do desempenho municipal nas estatísticas 

nacionais 

Identificamos nos dados que os gestores tem a possibilidade de “escolha” das 

atividades disponíveis nos macrocampos. No entanto, essa escolha se dá pressionada 

pelo “agrado” dos alunos e da comunidade. Assim, tentando satisfazer a vontade dos 

jovens que optam mais pelas atividades esportivas, artísticas e culturais e tornar o 

consumo da oferta “satisfatória” e “desejável” pela “clientela”, há uma busca frenética 

na escola para revitalizar espaços antes inutilizáveis e oferecer o máximo de atividades 

desejáveis possíveis.  

Essa é uma contradição que também expressa as cobranças que são feitas às 

escolas pelas secretarias para que priorizem a melhor dos índices educacionais. No caso 

das escolas de Caruaru essa ação dos gestores é tensionada pela oferta acessível e 

capilar do trabalho nas facções que vem seduzindo os jovens da região, desembocando 
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em evasões e queda nos desempenho do município no IDEB108. 

 

1.2. Institucionalização de formas improvisadas e informais de 

contratação e organização do trabalho pedagógico: economia de recursos e 

regulação do trabalho   

Essa é outra marca dessa “nova escola” dos pobres no Agreste. Percebemos que 

a ampliação do número de atividades satisfatórias nas escolas visando torna-la mais 

atrativa é consubstanciada com a contratação de professores sem formação e que tem 

algum tipo de “experiência” com determinada atividade. Como disse uma das gestoras: 

“basta saber tocar violão e a gente chama”. Acreditamos que esse processo (baixa 

remuneração e precários vínculos com a instituição) tende a gerar um processo 

crescente e ampliado de “voluntariação docente” que abre precedentes para o 

rebaixamento, ainda mais, da valorização profissional docente, tanto do ponto de vista 

institucional quanto da sua representação social.  

Além disso, a contratação informal como é feita destes voluntários os colocam 

numa posição extremamente subordinada dentro da escola. A ausência de qualquer 

vínculo formal com a instituição faz com que estes monitores aceitem a todo custo 

temendo a demissão os ditames dos gestores e, quase sempre, são obrigados a executar 

outras tarefas na escola.  

Dessa maneira, identificamos que as marcas da informalidade e do improviso 

dos tempos e espaços, encarnam também na organização e contratação do trabalho 

pedagógico nestas escolas, que em certa medida, reproduzem as formas de trabalho 

dominante na região que se caracterizam pela informalidade na contratação, simples 

execução e sem maiores exigências de escolaridade.  

 

1.3. Aperfeiçoamento das formas de diferenciação da oferta: novas 

formas de delimitação e controle dos “potenciais” perigos à coesão social.  

Em Caruaru, como em todo lugar do Brasil e mais, especificamente, nas cidades 

                                                           
108 Em 2013 a nota (4,2) ficou abaixo da meta esperada. Além disso, apresentou piora em relação a 2011 

(4,4) e ficou abaixo da média nacional (4,9).  
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do interior do nordeste práticas políticas de cunho patrimonialista, coronelistas e 

“politiqueiras” são extramemente comuns.  

Comumente os discursos políticos visando apoio eleitoral, se apropriam de 

determinadas ações e práticas, muitas das vezes fora de sua alçada, para se afirmar 

como os responsáveis pelos possíveis benefícios daquela ação, geralmente identificada 

com o campo da educação, saúde ou segurança. 

Os contrastes sociais presente no terrotório de Caruaru, que concentra uma 

grande desigualdade social, principalmente, identificada no centro urbano como 

evidenciamos (seção 5.2.2), tende a gerar diversos problemas sociais, dentre eles, a 

criminalidade. Sobre essa questão, Caruaru até 2007109, encontrava-se na 32° posição 

dos municípios brasileiro com os maiores Número e Taxas Médias de Homicídio (em 

100.000) na População de 0 a 19 anos. Segundo estatísticas, em 2007, foram registrado 

40 homicídios nessa faixa etária.   

Nesse sentido, na configuração às avessas da proposta que acaba criando duas 

escolas dentro de uma, elemento que estamos tomando como aperfeiçoamento 

intraescolar de diferenciação da oferta, pode funcionar como um mecanismo político de 

contenção dos possíveis “novos” criminosos dentro da escola e ser anunciado como 

uma “modernização” território, considerando as parcas ações e quipamentos sociais 

para tais finalidades. Além do mais, a diferenciação da oferta operada dentro da escola, 

através do controle dos tempos e espaços, entre alunos do regulares e alunos “Mais 

Educação”, pode também funcionar como um mecanismo demarcação, identificação e 

controle do comportamento dos “mais perigosos”.  

É impossível imaginar a questão que acabamos de afirmar e não remeter a 

lógicas dos presídios, inclusive de Caruaru, na qual há a delimitação dos detentos 

“mais” e menos comportados pela cor do “macacão”. 

 De uma maneira geral e sabendo dos riscos analíticos, essas foram as 

características que identificadas quantos as funções assumidas pelas escolas públicas de 

Caruaru no processo de “ampliação às avessas” de seus tempos e espaços que constituue 

a tese deste trabalho. 
                                                           
109 Segundo documento intitulado Mapa da Violência 2010 de Julio Jacobo Waiselfisz 
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Á guisa de conclusão esperamos que as questões aqui levantadas incitem novas 

problematizações, estudos e debates entre gestores, educadores, pesquisadores, alunos, 

movimentos sociais, lideranças comunitárias, enfim, que contribuem para a discussão 

dos entraves e possibilidades da educação integral e (em tempo) integral no Brasil, bem 

como os abismos entre a normas legais da educação e suas normas de fato nos 

territórios e nas escolas que acabam por reproduz as desigualdades sociais no plano 

escolar e vice-versa.    

Ressaltamos a importância de ampliação e socialização do debate sobre as marcas 

de informalidade, improviso e precaridade que estão na natureza contraditória de 

produção da escola pública no Brasil e que se apresentam com novos contornos no 

PME, uma vez que o Estado brasileiro vem sinalizando o desejo de aprofundar a 

indução dessas estratégias como a “solução” para a melhoria da educação pública no 

Brasil.  

O que atesta nossa prerrogativa é a tentativa do poder Executivo e Legislativo de 

fortalecer esse tipo de organização escolar na agenda política institucional. Os seguintes 

projetos que estão em tramites no congresso nacional tomam como referência o 

programa, a saber: a) no âmbito do poder executivo - Projeto de Lei nº 8.035/2010, o 

Plano Nacional de Educação (PNE-2014/2024), que prevê a oferta de educação em 

tempo integral, para 50% das escolas públicas de educação básica até 2020; b) no 

âmbito do poder legislativo - Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n. 134/07, que 

propõe implantar o mínimo de 07 (sete) horas diárias em todas as escolas da educação 

básica110. 

A expressão às avessas da forma como vem se materializando o PME em Caruaru, 

mesmo sendo a aparência de um fenômeno mais profundo e dialético é bem elucidativo 

das contradições de um país que se auto-intitula como Pátria Educadora com pretensões 

de fomentar Mais Educação nas escolas com menos investimentos em educação, menos 

valorização profissional dos professores, menos qualidade de vida nas cidades, 

                                                           
110 A PEC n. 134 foi aprovada pela comissão especial da Câmara do Deputados Federais no dia 24 de 

novembro de 2010 e valerá para educação infantil e para os ensinos fundamental e médio regulares, 

prevendo também atividades extraclasse opcionais, após o cumprimento das sete horas mínimas 

obrigatórias. Atualmente encontra-se em tramitação no Congresso Nacional. 
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periferias e campo e menos autonomia às escolas... Parece-nos que não é apenas a 

escola que se amplia para menos.  
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