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Resumo 

 

Este artigo tem por objetivo compreender a concepção de Estado e sociedade civil que 

sustentou o Programa Mais Educação no período de 2007 a 2012, bem como as 

estratégias adotadas pelo Governo Federal para a oferta de educação em tempo integral. 

Esse programa foi integrado ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE/2007) 

com a finalidade de ampliar a jornada escolar, incentivando a participação da sociedade 

civil tanto na gestão quanto na articulação das atividades educacionais. Constata-se que, 

por meio de uma política focalizada, a participação de outros sujeitos da sociedade civil 

na assunção da educação em tempo integral foi reconhecida, mas assumiu 

responsabilidades inerentes ao Estado.  

 

Palavras-chave: Programa Mais Educação, Estado, sociedade civil 

 

 

Introdução 

 

As políticas públicas podem ser definidas como mecanismos de intervenção por 

meio dos quais o Estado age. Azevedo (2004, p. 5), pautada por Jobert e Muller (1987), 

concebe tais políticas como “a materialidade da intervenção do Estado, ou o Estado em 

ação”.  

O Programa Mais Educação tratou-se de política pública no campo educacional. 

Como parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE/2007), propôs a 

ampliação da jornada escolar, destinando-se prioritariamente às unidades escolares com 

baixo índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb), situadas em regiões de 

vulnerabilidade social. Foi instituído pelo Governo Federal por meio da Portaria 

Interministerial n
o
 17/2007 (BRASIL, 2007c), com a intenção de diminuir as 

desigualdades educacionais e de valorizar a diversidade cultural.  

Para tanto, o Governo Federal previu a participação da sociedade civil tanto na 

gestão do programa quanto na oferta de suas atividades. Mas que relação estabeleceu-se 

entre Estado e sociedade? Como se caracterizou essa participação? As estratégias 

propostas pelo programa favoreceram a participação democrática da sociedade civil?  
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Entendemos participação como “todas as formas e meios pelos quais os 

membros de uma organização, como indivíduos ou coletividade, podem influenciar os 

destinos dessa organização” (MOTTA, 1994, p. 200), o que não pressupõe a assunção 

das responsabilidades dela.   

A fim de responder às indagações elencadas, propomos uma análise das 

realidades macro, meso e micro, partindo da problematização dos efeitos do 

neoliberalismo e da reforma do Estado brasileiro, assim como dos elementos que 

corroboraram o delineamento e a reconfiguração das atribuições do Estado e da 

sociedade civil nas últimas décadas. Em seguida, discutimos a influência de organismos 

internacionais na orientação de políticas educacionais, apresentando como exemplo o 

Plano Decenal de Educação para Todos (BRASIL, 1993) e identificando a concepção de 

Estado e sociedade civil nele prevista. Finalmente, analisamos a política do Ministério 

da Educação com base no PDE/2007 e ênfase no Programa Mais Educação, 

explicitando as estratégias adotadas pelo Estado para a oferta de atendimento em tempo 

integral apoiada na participação social. 

 

Redefinições das atribuições do Estado: de provedor a regulador 

 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade de reestruturar a 

ordem econômica, pois os países estavam devastados e eram assolados por um alto 

índice de desemprego. Nesse contexto, o Estado de bem-estar social tornou-se uma 

saída para os países mais desenvolvidos, que buscavam uma reorganização capitalista 

para diminuir o desemprego e os problemas sociais. 

Várias nações procuraram estabelecer relações entre o desenvolvimento 

econômico e o social por meio de estratégias de ação no campo político que visavam ao 

pleno emprego para o aumento da renda, do consumo e da produção. Além disso, 

propuseram políticas públicas que objetivavam atender aos direitos sociais mínimos, 

como saúde, habitação, educação e seguridade e previdência sociais. Assim, o Estado 

provedor constituía uma maneira de satisfazer as necessidades sociais e os interesses do 

capital (SCHIMONEK, 2012, p. 65). 

As estratégias do Estado de bem-estar social perduraram até a década de 1970, 

quando uma crise caracterizada pelo aumento da inflação e do desemprego e pelo baixo 

crescimento econômico tomou grandes proporções.  
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O diagnóstico neoliberal passou a propagar que o Estado era a causa principal da 

crise enfrentada pelo capitalismo, por ser ineficiente e não estabelecer mecanismos de 

controle fiscal. Em contrapartida, o mercado e o setor privado eram sinônimos de 

qualidade, eficiência e equidade. 

Tal ponto de vista provocou uma mudança nas atribuições do Estado: o mercado 

substituiu a política e o Estado mínimo sucedeu o Estado de bem-estar social. O 

mecanismo utilizado para a superação da crise foi a privatização dos setores públicos, o 

que diminuiu os gastos governamentais e incentivou a livre competição do mercado. 

Além disso, a força da retórica neoliberal gerou a convicção de que a política privatista 

seria capaz de garantir a eficiência da máquina administrativa do Estado, reduzir os 

déficits e promover a democracia. 

Nesse contexto, a globalização passou a afetar decisivamente as economias 

regionais e nacionais, que tinham de lidar com a necessidade de crescimento, a 

disponibilidade de recursos, as demandas de emprego e as atribuições do Estado em 

termos de financiamento e regulação.   

A “nova” ordem global apoiou-se no discurso de que os setores antes 

administrados e geridos pelo Estado deveriam ser transferidos para a iniciativa privada, 

pois esta se consolidava como uma prestadora de serviços mais eficaz. Assim, 

reforçava-se uma política de privatização de serviços e empresas estatais, para que o 

Estado não interferisse em seu funcionamento.  

 

Afirma-se que a privatização e desregulamentação combinadas com a 

competição eliminam entraves burocráticos, aumentam a eficiência e a 

produtividade, melhoram a qualidade e reduzem os custos – tanto os custos 

diretos ao consumidor (graças a mercadorias e serviços mais baratos) como, 

indiretamente, mediante a redução da carga de impostos. (HARVEY, 2008, 

p. 76). 

 

Essa lógica, estimulada pela circulação global de capitais, induziu o Estado a 

minimizar os gastos públicos com serviços sociais e empreender esforços na busca de 

novas fontes de financiamento, abrindo espaço para o setor privado. Desse modo surgiu 

a necessidade de reformar o Estado por meio da administração gerencial, tendo o 

mercado como parâmetro de qualidade, o que fortaleceu a lógica mercadológica na 

administração pública. Com a intenção de racionalizar gastos, a responsabilidade pela 

execução das políticas sociais deveria ser transferida para a sociedade civil. 
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Assim, a sociedade civil começou a “participar” de forma mais direta na 

implantação de políticas sociais. A redução das atribuições do Estado criou mais 

oportunidades para o estabelecimento de parcerias público-privadas, ou seja, o setor 

privado pôde intervir na administração pública e assumir responsabilidades que 

pertenciam ao poder público. Com isso, princípios como igualdade de direitos e 

universalização foram substituídos por filantropia e focalização em grupos restritos. 

No contexto brasileiro, o presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC)
1
 

defendeu que a crise brasileira das últimas décadas era também uma crise do Estado, 

pois este se desviara de funções básicas para ampliar sua presença no setor produtivo, 

fato que teria levado a uma gradual deterioração dos serviços públicos e ao agravamento 

da inflação e da crise fiscal (BRASIL, 1995a). Para superar tal situação, assegurando a 

estabilização social e o crescimento sustentado da economia, FHC propôs a reforma do 

Estado e a redefinição de suas atribuições: 

 

Mudar o Estado significa, antes de tudo, abandonar visões do passado de um 

Estado assistencialista e paternalista, de um Estado que, por força de 

circunstâncias, concentrava-se em larga medida na ação direta para a 

produção de bens e serviços. Hoje, todos sabemos que a produção de bens e 

serviços pode e deve ser transferida à sociedade, à iniciativa privada, com 

grande eficiência e com menor custo para o consumidor.  (CARDOSO, 1998, 

p. 15). 

 

Segundo FHC (1998, p. 16), para o atendimento das crescentes demandas da 

sociedade, fazia-se necessária uma reorganização do Estado com base em critérios de 

gestão capazes de reduzir custos, aumentar a articulação com a sociedade, definir 

prioridades e cobrar resultados. 

Uma das primeiras medidas desse governo foi instituir o Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), cujo ministro foi o economista 

Luiz Carlos Bresser Pereira. Assumindo a perspectiva de uma administração gerencial, 

Pereira elaborou o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) e, com 

base no diagnóstico de que o Estado se encontrava em crise, ressaltou a concepção de 

que sua reforma era uma exigência dos processos de globalização e também uma 

maneira de estabelecer mecanismos oportunos para a superação da situação de 

desequilíbrio. 

 

                                                           
1
 Gestão: 1995-2003. 
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A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto de redefinição do 

papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento 

econômico e social pela via da produção de bens e serviços para fortalecer-se 

na função de promotor e regulador desse desenvolvimento. (BRASIL, 1995). 

 

Assim, o Estado assumiu o papel de formulador, regulador e avaliador das 

políticas públicas, reduzindo seu papel de executor e prestador de serviços. 

Pereira (1998, p. 33) propôs a organização do Estado em quatro setores: núcleo 

estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e produção de serviços para o 

mercado
2
.  

Ao incluir a educação entre os serviços não exclusivos do Estado, a proposta de 

Pereira (1998) favoreceu a abertura de espaço para o setor privado e o setor público não 

estatal: 

Serviços não exclusivos são todos aqueles que o Estado provê, mas que, 

como não envolvem o exercício do poder extroverso, podem ser também 

oferecidos pelo setor público não estatal (“não governamental”). Esse setor 

compreende os serviços de educação, saúde, culturais e de pesquisa. 

(PEREIRA, 1998, p. 34). 

 

A reforma adotou a ideia de transferir para o setor privado as atividades que 

pudessem ser controladas pelo mercado por via da privatização, terceirização e 

publicização (substituição das instituições públicas estatais por organizações sociais de 

direito privado, estratégia que reforça a concepção de público não estatal). Por meio do 

processo de publicização, serviços que anteriormente apresentavam caráter público e 

eram oferecidos pelo Estado passariam a ser ofertados pelo terceiro setor (público não 

estatal), constituído por agentes privados e organizações da sociedade civil. 

Diante do exposto, constatamos que tanto os princípios neoliberais quanto 

aqueles que permearam a reforma do Estado brasileiro direcionaram o poder público 

para a função reguladora, concebendo políticas educacionais focalizadas e 

fragmentadas, transferindo responsabilidades para a sociedade civil e incentivando a 

atuação dos setores privado e público não estatal. Em nome da “participação”, a 

sociedade civil passou a ser “convocada” para assumir atribuições que eram inerentes ao 

                                                           
2
 Sobre os quatro setores do Estado, sugerimos a leitura de PEREIRA, L. C. B. Gestão do setor público: 

estratégia e estrutura para um novo Estado. In: PEREIRA, L. C. B; SPINK, P. K. Reforma do Estado e 

administração pública gerencial. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1998. p. 21-38. 
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Estado, o que ampliou o mercado educacional e reforçou a desresponsabilização do 

governo em relação às políticas na área da educação.   

 

A influência dos organismos internacionais na educação brasileira e o Plano 

Decenal de Educação para Todos 

 

No Brasil, as políticas educacionais dos anos 1990 foram concebidas sob uma 

grande influência dos organismos internacionais, principalmente da Cepal (Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe) e do Banco Mundial. 

Em 1990, no governo Fernando Collor de Mello, o Brasil participou da 

Conferência Mundial de Educação para Todos
3
, em Jomtien (Tailândia), que propôs 

formas de alcançar maior equidade social nos países mais pobres e populosos do 

mundo. Nessa conferência, os representantes brasileiros assumiram o compromisso de 

consolidar os princípios da Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Entre as 

obrigações que compunham tal documento, a principal era a de assegurar uma educação 

básica
4
 de qualidade às crianças, jovens e adultos: 

 
 satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem; 

 universalizar o acesso à educação e promover a equidade; 

 concentrar a atenção na aprendizagem; 

 ampliar os meios e o raio de ação da educação básica; 

 propiciar um ambiente adequado à aprendizagem; 

 fortalecer alianças. (UNESCO, 1990). 

 

Segundo Torres (2001, p. 29), para adequar-se às orientações economicistas do 

Banco Mundial, a referida declaração desconsiderou uma visão ampla de educação em 

favor de uma visão limitada: converteu a educação para todos em educação dos mais 

pobres; as necessidades básicas em necessidades mínimas; a atenção à aprendizagem 

em melhoria e avaliação do rendimento escolar; e a melhoria das condições de 

aprendizagem em melhoria das condições internas da escola (organização escolar). 

Ao propor o fortalecimento de alianças, a Declaração favoreceu o 

estabelecimento de parcerias entre o poder público e o setor privado, organizações 

governamentais e não governamentais, comunidades locais, famílias etc., prevendo a 

                                                           
3
 De 5 a 9 de março de 1990. 

4
 Ao apresentar como prioridade a educação básica, a Declaração referia-se ao ensino obrigatório. 
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necessidade de mobilizar recursos para a educação (financeiros e humanos, públicos, 

privados ou voluntários).  

No governo Itamar Franco (1993-1994), a fim de cumprir os compromissos 

assumidos pelo governo brasileiro na Conferência de Jomtien, foi elaborado o Plano 

Decenal de Educação para Todos (1993), com os seguintes objetivos: 

 

1. Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem das crianças, jovens e 

adultos;  

2. Universalizar, com equidade, as oportunidades de alcançar e manter níveis 

apropriados de aprendizagem e desenvolvimento;  

3. Ampliar os meios e o alcance da educação básica;  

4. Favorecer um ambiente adequado à aprendizagem;  

5. Fortalecer os espaços institucionais de acordos, parcerias e compromisso; 

6. Incrementar os recursos financeiros para manutenção e para investimentos 

na qualidade da educação básica, conferindo maior eficiência e equidade em 

sua distribuição e aplicação; 

7. Estabelecer canais mais amplos e qualificados de cooperação e 

intercâmbio educacional e cultural de caráter bilateral, multilateral e 

internacional. (BRASIL, 1993). 

 

 O Plano expressava a essência dos princípios contemplados na Declaração 

Mundial de Educação para Todos, evidenciando a influência dos ditames de organismos 

multilaterais nas políticas educacionais. 

 Em uma das metas globais, o documento apontava a viabilidade de implantar 

novos esquemas de gestão nas escolas públicas, concedendo-lhes autonomia financeira, 

administrativa e pedagógica (1993, p. 42). Também previu a necessidade de reorganizar 

os espaços de atuação e as atribuições das diferentes instâncias de governo e da 

sociedade na educação, com novos processos e instrumentos de participação, de 

parceria e de controle (1993, p. 21).  

 Ao retomarmos as linhas de ação estratégica do Plano, constatamos que a 

primeira diz respeito à demanda, sugerindo “a criação de espaços para que todos os 

movimentos organizados, associações de pais e ex-alunos, grupos empresariais e 

sindicatos possam contribuir e desempenhar um papel ativo na melhoria da educação 

oferecida em todo o país”; e que a segunda trata da oferta, em relação à qual se atuaria 

por meio “do reordenamento do binômio qualidade e equidade, visando a atingir novos 

padrões educacionais compatíveis com o direito social de satisfação das necessidades 

básicas de aprendizagem” (BRASIL, 1993, p. 44). Com isso, estabeleceu-se a exigência 
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de a sociedade reconhecer a importância da educação obrigatória, assumindo-a como 

uma responsabilidade e tornando-a eficiente.  

Assim, observa-se que o Plano Decenal de Educação incorporou várias 

orientações internacionais, como as de atender às necessidades básicas de aprendizagem 

dos alunos, formar parcerias com a sociedade civil para a oferta e o controle dos 

serviços educacionais, ampliar a jornada escolar dos mais pobres, criar espaços de ação 

comunitária (ação social), descentralizar a gestão, racionalizar os gastos e enfatizar o 

controle de resultados, entre outras. Sob essa influência, as políticas educacionais 

concebidas a partir de então procuraram focalizar grupos restritos, descentralizar 

recursos e diminuir os gastos, além de induzirem a sociedade a assumir 

responsabilidades por meio do discurso da participação e autonomia
5
.  

 Essa forma de organização e atuação do Estado regulador foi absorvida nos oito 

anos dos governos Lula
6
 (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2014). Para 

confirmarmos isso, discorreremos a seguir sobre o Plano de Desenvolvimento da 

Educação/2007, detendo-nos mais especificamente ao Programa Mais Educação.  

 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e o Programa Mais Educação: 

questões para o debate 

 

Em março de 2007, o MEC divulgou as linhas gerais do PDE. Em abril do 

mesmo ano, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, lançou o PDE como um 

programa articulado para a educação, com estratégias e um conjunto de atos normativos. 

Apesar de se centrar na educação básica, o Plano também contemplou ações para o 

ensino superior e outras modalidades de ensino, a fim de construir o que foi 

denominado de “visão sistêmica da educação”. 

Em junho do mesmo ano, o MEC publicou o documento O PDE – razões, 

princípios e programas, assim apresentado: 

 

O PDE oferece uma concepção de educação alinhada aos objetivos 

constitucionalmente determinados à República Federativa do Brasil. [...] A 

razão de ser do PDE está precisamente na necessidade de enfrentar 

estruturalmente a desigualdade de oportunidades educacionais. Reduzir 

                                                           
5
 Conforme ilustraremos mais adiante com o Programa Mais Educação. 

6
 2003-2010 
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desigualdades sociais e regionais na educação exige pensá-la no plano do 

país. (BRASIL, 2007b, p. 6). 

 

O PDE não priorizou a participação da sociedade civil na sua elaboração. O 

interlocutor privilegiado no processo foi o grupo Compromisso Todos pela Educação, 

constituído por empresários e representantes de fundações empresariais (Fundação 

Ayrton Senna, Grupo Pão de Açúcar, Fundação Bradesco, Instituto Gerdau, Fundação 

Roberto Marinho etc.), que trouxeram para o campo educacional uma concepção de 

gestão gerencial.  

Simultaneamente ao lançamento do PDE, foi publicado o decreto n
o
 6.094, de 24 

de abril de 2007, que dispôs sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, alicerce do Plano de Desenvolvimento da Educação, tendo como 

objetivo conjugar esforços da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e 

da comunidade para assegurar a qualidade da educação básica. No art. 2
o
, uma diretriz 

do inciso IV se volta para a educação em tempo integral: “combater a repetência, dadas 

as especificidades de cada rede, pela adoção de práticas como aulas de reforço no 

contraturno, estudos de recuperação e progressão parcial”. O inciso VII do mesmo 

artigo propõe “ampliar as possibilidades de permanência do educando sob 

responsabilidade da escola para além da jornada regular”, e o inciso XXVII determina 

que se firmem “parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da 

infraestrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações educativas” 

(BRASIL, 2007a). Com isso, observamos a política do governo federal de incentivar 

parcerias para a oferta da educação em tempo integral. 

Uma das ações que compuseram o PDE foi o Programa Mais Educação, 

instituído pela Portaria Interministerial n
o
 17/2007 como estratégia do Governo 

Federal/MEC para ampliar a jornada escolar
7
. Proclamando-se uma política capaz de 

contribuir para a diminuição das desigualdades educacionais e para a valorização da 

diversidade cultural (BRASIL, 2007c, p. 7), o programa destinou-se prioritariamente às 

                                                           
7
 A proposta de educação integral do Programa Mais Educação está em consonância com o disposto no 

art. 34 da LDB 9394/96 (“A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. 

[...] § 2
o
 O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino”) e com o art. 87 (“É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 

publicação desta Lei. [...] § 5
o
 Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes 

escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral”). 

(BRASIL, 1996). 
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unidades escolares com baixo Ideb, localizadas em regiões marcadas pela 

vulnerabilidade social. Ao demonstrar essa preocupação, o programa deixou claro que 

seu foco era atacar a situação de risco/marginalização social
8
, uma medida relacionada à 

ideia de assistência social.  

O decreto n
o
 7083/2010 especifica os objetivos do Programa Mais Educação: 

 

Art. 3
o
 São objetivos do Programa Mais Educação: 

I - formular política nacional de educação básica em tempo integral; 

II - promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais; 

III - favorecer a convivência entre professores, alunos e suas comunidades; 

IV - disseminar as experiências das escolas que desenvolvem atividades de 

educação integral; e 

V - convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos 

humanos, educação ambiental, divulgação científica, enfrentamento da 

violência contra crianças e adolescentes, integração entre escola e 

comunidade, para o desenvolvimento do projeto político-pedagógico de 

educação integral. (BRASIL, 2007). 

 

A proposta de educação em tempo integral trazida à luz pelo referido programa 

reforçou a importância de valorizar e relacionar os saberes advindos da comunidade 

(por meio de voluntários) com aqueles sistematizados e ministrados nas escolas, além 

de destacar a relevância da articulação de políticas públicas em prol da oferta de uma 

educação de qualidade.  

  A portaria interministerial n
o
 17, no art. 6

o
 do capítulo III “Das diretrizes para o 

apoio a projetos e ações”, especificou que 

 

O Programa Mais Educação visa fomentar, por meio de sensibilização, 

incentivo e apoio, projetos ou ações de articulação de políticas sociais e 

implementação de ações socioeducativas oferecidas gratuitamente a crianças, 

adolescentes e jovens e que considerem as seguintes orientações: [...] VI. 

fomentar a participação das famílias e comunidades nas atividades 

desenvolvidas, bem como da sociedade civil, de organizações não 

governamentais e esfera privada. (BRASIL, 2007). 

 

O trecho revela a política de desresponsabilização do Estado, que procura 

transferir a incumbência da educação em tempo integral para a sociedade civil. Além 

disso, o inciso III do art. 8
o
 da mesma portaria faz a seguinte prescrição com relação ao 

espaço físico a ser utilizado para a implantação do programa: “mobilizar e estimular a 

comunidade local para a oferta de espaços buscando sua participação complementar em 

                                                           
8
 Alinhado ao Plano Decenal de Educação (1993), que considerou a educação integral tendo em vista 

somente o atendimento aos mais pobres. 
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atividades e outras formas de apoio que contribuam para o alcance das finalidades do 

Programa”. Desse modo, a falta de espaço não poderia ser um impedimento para a 

efetivação da política, uma vez que a escola deve se articular com outros setores que 

possam oferecê-lo. 

Quanto a esse aspecto, o programa foi enfático: “o espaço físico da escola não é 

determinante para a oferta da educação integral”, e “o mapeamento de espaços, tempos 

e oportunidades é tarefa que deve ser feita com as famílias, os vizinhos, enfim, toda a 

comunidade” (BRASIL, 2009, p. 16). Assim, evidenciou-se que as atividades/oficinas 

pudessem ser realizadas em qualquer espaço da comunidade, e merece destaque o fato 

de a sociedade civil ser chamada para participar tanto do mapeamento dos locais quanto 

do desenvolvimento das ações, o que favoreceu a efetivação de parcerias público-

privadas. 

Cada escola abarcada pelo programa elaborou um plano de atendimento por 

meio do Simec
9
, no qual especificou as oficinas pedagógicas e culturais que seriam 

realizadas ao longo de dez meses letivos e o número de alunos atendidos. 

Após a aprovação desse plano, o MEC disponibilizou recursos financeiros
10

 às 

escolas para viabilizar a oferta de educação em tempo integral, de acordo com o número 

de alunos atendidos e respeitada uma jornada escolar mínima diária de sete horas. Cada 

escola recebeu duas parcelas de recursos financeiros, cada uma correspondente a dez 

meses letivos, como “apoio” à implantação do Programa. Depois desse período (20 

meses letivos), assistiu-se à retirada do MEC no que se referia à garantia do repasse, 

transferindo a responsabilidade total do programa aos municípios e escolas. 

Os recursos descentralizados foram destinados à aplicação em custeio (aquisição 

de materiais de consumo ou contratação de serviços – monitores/oficineiros) e capital 

(materiais permanentes). O trabalho dos monitores/oficineiros foi considerado de 

natureza voluntária, e o ressarcimento das despesas foi calculado de acordo com o 

número de turmas monitoradas e limitado ao valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Tratou-se de uma política de baixo custo, que previu o atendimento educacional 

por meio da racionalização dos gastos. 

                                                           
9
 O Simec (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle) é um portal operacional e de 

gestão do MEC. 
10

 Para saber mais sobre os recursos descentralizados, bem como sobre o cálculo dos valores repassados 

para cada escola, sugerimos a leitura do Manual operacional da educação integral – 2013, disponível em  

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=ar%20ticle&id=19212>. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=ar%20ticle&id=19212
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Isso evidenciou a lógica mercadológica do programa: “atender mais com 

menos”, atrelando a utilização racional dos recursos a resultados e metas, isto é, à 

melhoria do Ideb e ao “alívio da pobreza”
11

. Com essa perspectiva, a educação em 

tempo integral adquiriu um caráter de serviço para os mais pobres. 

O programa proclamou o objetivo de diminuir as desigualdades educacionais, 

mas a adoção do voluntariado não as minimizou, e sim acirrou, agravando a dualidade 

perversa da escola pública: “uma escola do conhecimento para os ricos e escola do 

acolhimento social para os pobres” (LIBÂNEO, 2012, p. 13). 

Como contrapartida do município, o Mais Educação previu a contratação de um 

professor comunitário (coordenador), cujas atribuições se assemelham a de um gerente: 

implantar o programa, orientar os monitores/oficineiros, prestar contas dos recursos 

aplicados, estabelecer parcerias, entre outras.  

Para promover a educação integral sob a égide do Programa Mais Educação, os 

municípios brasileiros/escolas buscaram algumas estratégias. Eis algumas delas:  

1. Quanto aos espaços: na falta de espaço físico para a realização das atividades 

do programa, foram firmadas parcerias com instituições públicas ou privadas. 

2. Quanto à contratação de pessoal (a grande dificuldade do programa
12

): alguns 

municípios/escolas procuraram voluntários para ministrar as oficinas, imperando a 

prática tão criticada dos “amigos da escola”. Outros municípios contrataram docentes 

habilitados para essa tarefa, remunerando-os com recursos próprios, uma vez que a 

verba descentralizada para esse fim foi insuficiente. Outra prática que se consolidou em 

muitos municípios/escolas foi a parceria com instituições do terceiro setor, tanto para a 

gestão do programa como para a contratação de pessoal para atuar nas oficinas 

pedagógicas e culturais, o que ampliou o mercado educacional e fez as parcerias 

público-privadas se proliferarem. 

O projeto de lei n
o
 8035/10, que dispôs sobre o Plano Nacional de Educação para 

o decênio 2011-2020, apresentou uma meta concernente à educação integral: “Meta 6 - 

Oferecer educação em tempo integral em cinquenta por cento das escolas públicas de 

educação básica”. Além disso, ao analisarmos as seis estratégias contempladas no 

referido PL, observamos sua consonância com a proposta de educação em tempo 

                                                           
11

 Orientação do Banco Mundial. 
12

 As escolas encontram dificuldades na contratação de profissionais para atuar na educação em tempo 

integral em razão do valor irrisório destinado ao pagamento deles (máximo de R$ 400,00). 
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integral do Programa Mais Educação: ampliação da jornada escolar para um mínimo de 

sete horas diárias, institucionalização do regime de colaboração para a oferta dessa 

especificidade de ensino, direcionamento das atividades a serem desenvolvidas, 

articulação da escola com os diversos espaços educativos e estabelecimento de 

parcerias. 

Diante disso, concluímos que, ao propor a “participação” e a articulação da 

sociedade civil tanto para a viabilização de espaços quanto para a consolidação de 

parcerias público-privadas e/ou do voluntariado, o Programa Mais Educação induziu a 

ampliação da jornada escolar e ao mesmo tempo minimizou a responsabilidade do poder 

público pela oferta de uma educação em tempo integral de qualidade.  

 

Considerações finais 

 

As políticas educacionais brasileiras concebidas nas últimas décadas alinharam-

se aos princípios que nortearam a reforma do Estado brasileiro e foram influenciadas 

por orientações de organismos internacionais e pelo ideário neoliberal. Com um viés 

economicista, tais políticas foram guiadas pela lógica mercadológica, visando à 

racionalização dos gastos, à transferência de responsabilidades e à obtenção dos 

resultados previstos. A estratégia utilizada pelo Estado foi abandonar seu protagonismo 

quanto às políticas sociais, repassando esse papel para a sociedade civil. Assim, as 

políticas universais, criadas por um modelo de Estado provedor, cederam espaço para 

políticas fragmentadas, filantrópicas, compensatórias e focalizadas em grupos restritos, 

típicas do Estado regulador neoliberal.  

Por meio do Programa Mais Educação, o Estado se apoiou no discurso da 

“descentralização” e “autonomia” das escolas como forma de responsabilizá-las por 

seus resultados e metas, destinando-lhes em contrapartida recursos financeiros 

insuficientes. A educação adquiriu um caráter de serviço, e a oferta de ensino em tempo 

integral foi direcionada pela utilização racional das verbas (atender mais com menos). 

Com a descentralização de recursos e o incentivo às parcerias público-privadas e/ou ao 

voluntariado, o poder público se eximiu de sua responsabilidade para com a educação 

em tempo integral e ao mesmo tempo possibilitou o crescimento do mercado 

educacional. 
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Ao induzir a “participação” da sociedade civil, o Estado não viabilizou a atuação 

democrática da comunidade no sentido de opinar sobre os rumos da organização escolar 

por meio de seus órgãos colegiados. A “participação” foi utilizada como mecanismo 

para induzir à assunção de responsabilidades do Estado pela sociedade civil. 

Logo, o Programa Mais Educação constituiu-se não como uma proposta de 

educação integral de qualidade para todos, e sim como uma política focalizada que se 

apoiou numa perspectiva humanitária para justificar uma educação acolhedora para 

pobres em situação de vulnerabilidade social e que em vez de minimizar as 

desigualdades educacionais existentes, acabou por acirrá-las.  
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