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RESUMO 

 

O trabalho de conclusão apresentado está direcionado a uma 

análise da educação de qualidade oferecida nos CIEPs (Centro Integrados de 

Educação Pública), produtos de uma política de democratização da escola se 

propõem a investigar a função social destas escolas, no atendimento à classe 

menos favorecida e ainda refletir sobre o papel do gestor e do professor, como 

agente de transformação nesta realidade pedagógica, presente na tendência 

“escolanovista”, proposta pelos CIEPs. No primeiro capítulo, abordaremos a 

história da educação no Brasil, da colonização ao período republicano e os 

interesses políticos em cada momento, apontando como causa do fracasso na 

educação ao longo da história, fatores bastante conhecidos por nós até os dias 

de hoje, como: salários insuficientes e falta de investimento do governo em 

todos os campos da educação, gerando uma desqualificação da escola 

pública. Em seguida, analisaremos a proposta dos CIEPs, na visão dos 

defensores da escola nova, sobretudo, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, 

ressaltando a formação do indivíduo total, emancipado e colaborador da 

vivência democrática, a partir deste “modelo” de escola. No capítulo terceiro, 

será apresentado um histórico do CIEP BRIZOLÃO 200-Recanto dos Colibris, 

abordando aspectos atuais que embora descaracterizaram a filosofia inicial 

contribuindo assim, para que os CIEPs perdessem sua essência e 

“desmoronasse”, nesta Unidade Escolar, o modelo de educação seletiva e 

excludente é superado diariamente, garantindo à comunidade escolar, a 

contribuição para a formação do cidadão crítico e consciente, preparado para 

efetivo exercício da vida profissional e para os desafios do mundo moderno, 

por meio da oferta da educação de qualidade.  
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METODOLOGIA 

 

Este estudo, será desenvolvido através de pesquisa bibliográfica 

fundamentada em diversos livros, sobretudo, Administração Escolar (Arnaldo 

Niskier, 1972), História da Educação no Brasil (Otaíza Romanelli, 1996) e 

Educação Brasileira e(m) Tempo Integral (Ana Maria Cavaliere e Ligia Martha 

Coelho, 2002), além de sites, vídeos, material didático próprio dos CIEPs, 

como apostilas elaboradas pela antiga S.Ex.E. (Secretaria Extraordinária de 

Estado de Educação), hoje SEEDUC, nos encontros de formação continuada. 

Nesta primeira etapa, evidencia-se, a leitura, interpretação, análise, coleta, 

comparação de dados e, finalmente, à formulação de pensamentos, ideias e 

conceitos. Na segunda etapa, será apresentado um trabalho de campo 

(entrevista), com a equipe de gestores e educadores de um CIEP localizado na 

Baixada Fluminense, que oferece as seguintes modalidades de ensino: horário 

ampliado e em horário parcial, tratando das especificidades desta nova 

realidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta monografia discorre sobre um estudo das mudanças e reformas 

ocorridas no ensino público no Brasil desde o período de colonização, até os 

dias atuais, particularmente os CIEPs (Centro Integrados de Educação 

Pública), que surgiram como resposta no governo de Leonel Brizola na década 

de 80, a tantos desmandos e desafios enfrentados pelo ensino público no 

Estado do Rio de Janeiro. 

 Os estudiosos que defendem a proposta dos CIEPs relatam que a 

escola pública atual, não é fundamentada nos interesses da comunidade onde 

estão localizadas, portanto, não estão preparadas para atendê-la, afirmam 

ainda que a escola seja seletiva e elitista que está preparada somente para 

receber uma minoria da população. Criticam também os professores que 

despreparados, atribuem o fracasso escolar às carências que os alunos 

oriundos de classes populares, trazem para a escola. 

 A escola pública de horário integral apresenta diversas características, 

entre elas, o caráter assistencialista, que visa oferecer melhores condições de 

vida à população, na tentativa de suprir deficiências como: dificuldade 

alimentar, falta de assistência médico-odontológica, curto período escolar, etc. 

De acordo com os defensores, todo esforço deve contribuir para a qualidade 

total dos alunos na escola. 

 O CIEP é visto como uma escola de participação social e política 

democrática, inserida na vida da comunidade, a fim de colaborar para a 

mudança de paradigma social, desenvolvendo atitudes de reflexão sobre a 

concepção de mundo, sob o olhar da população de baixa renda; levar a sério o 

ensino popular, fazendo com que a educação se torne um ato político, como 

dizia Paulo Freire, é o desafio maior. 

 No decorrer da pesquisa, percebe-se que a escola pública não pode ser 

gerida de acordo com os interesses ou concepções pessoais, como ocorreu 

desde a colonização do Brasil, conduzindo a educação ao fracasso total, 
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embora inúmeras tentativas de organização do ensino fundamental, médio, 

superior e formação de professores. 

Mesmo com esperança em um país democrático, o que foi vivenciado 

anos após anos, foi a destruição de um sistema educacional, pelo qual lutaram 

os estudiosos e defensores da escola nova, como Anísio Teixeira e Darcy 

Ribeiro, juntamente com demais educadores que acreditam nesta proposta 

educativa e que contribuíram para desenvolver a noção de que a escola 

democrática é aquela que assegura o acesso ao conhecimento a todos, sem 

distinção de classe. 

 Espera-se que esta pesquisa aumente a contribuição em defesa de uma 

escola de qualidade e se possível integral e integrada. 
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CAPÍTULO I 

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

1.1-  BRASIL COLÔNIA 

  

Segundo Arnaldo Niskier em Educação o grande desafio, “a 

tentativa de organização do ensino, começou no regimento de Tomé de Souza 

que alguns, afirmam ser a nossa primeira constituição, proclamada por D. João 

III, o rei humanista”: 

...porque a principal coisa que moveu a mandar povoar as ditas terras 

do Brasil, foi para que a gente dela, se convertesse à nossa Santa Fé Católica... 

Vos encomendo e mando que trabalheis muito por dar ordem como os que forem 

cristãos (os indígenas) morem juntos, perto das povoações das ditas capitanias, 

para que conversem com os cristãos e não com os gentios, e possam ser 

doutrinados e assinados nas coisas de nossa Santa Fé, e aos meninos porque 

neles imprimam melhor a doutrina trabalheis por dar ordem como se façam cristãos 

e que sejam ensinados e tirados da conversação dos gentios, e aos capitães de 

outras capitanias direis de minha parte que lhes agradecereis muito ter cada um 

cuidado de assim o fazer em sua capitania, e os meninos estarão na povoação dos 

portugueses, e em seu ensino folgaria de se ter a maneira que vos disse... 

(NISKIER, 1972, p. 48) 

 
Desta maneira, afirma Niskier, começou a história da educação no 

Brasil, cujo objetivo dos jesuítas, era conversão dos povos indígenas; D. João 

III determinou que o padre Manoel da Nóbrega, da Companhia de Jesus, fosse 

ao Brasil para trabalhar com a formação cristã espiritual e social da província 

de Santa Cruz. 

            A Companhia de Jesus foi o órgão principal da contra reforma, pois 

foi a favor da inquisição e das regras estabelecidas pelo Concílio de Trento que 

foram contrárias aos avanços do humanismo renascentista, dos avanços 

intelectuais e contra os livros, pois acreditavam que a melhor formação 
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humana consistia em conciliar as obras clássicas com o espírito religioso, para 

isso, trabalhavam com textos de diferentes autores pagãos como Sêneca, 

Cícero e Esopo, porém, resumindo-os ou eliminando trechos que 

consideravam “perigosos para a fé” e adequando-os com os ideais cristãos. 

Proibiam obras como contos e romances, considerando estes livros de moral 

pervertida e de dissipação intelectual. 

A atividade jesuítica submetia os indígenas ao trabalho metódico, 

aos horários inflexíveis, combatiam o canibalismo, a poligamia e ao 

nomadismo, desestruturando culturalmente as tribos que “catequizavam” e, 

conseqüentemente, a extinção destas tribos. O plano de catequese que 

praticavam, concentrava os indígenas em aldeias e em missões, resultou 

também em surtos de doenças infecciosas, facilitando a ação escravista. 

Juntamente com o padre Manoel da Nóbrega, um grupo de jesuítas 

chegou à Baía de Todos os Santos, no dia 29 de março de 1549: padres 

Leonardo Nunes, Antônio Pires, Azpilcueta Navarro, os irmãos Vicente 

Rodrigues e Diogo Jácomo, estes, foram considerados os primeiros 

educadores do Brasil, sendo responsáveis pela fundação de conventos e 

colégios a princípio na Bahia e, posteriormente, no Sul, sendo orientados a 

construírem uma escola onde houvesse uma Igreja. Esta organização dos 

colégios durante séculos gerou o movimento de educação no Brasil. Em 1554, 

a escola de São Vicente foi transferida para Piratininga, nasceu então, o 

primeiro colégio dos jesuítas, chamado de São Paulo, que acabou se 

transformando em um pólo escravista. 

        Neste grupo, estava também Tomé de Souza que, com o padre 

Manoel da Nóbrega, apresentaram aos demais jesuítas, um planejamento de 

ação com o objetivo de converter os indígenas aplicando as seguintes leis: 

1) Defender-lhes a comer carne humana e lutar sem licença do governador; 

2) Fazer com que tivessem uma só mulher; 

3) Vestir-se, uma vez que tinham muitos tecidos (algodão), ao menos 

depois de cristãos; 
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4) Tirar os feiticeiros; 

5) Mantê-los em justiça entre si e para os cristãos; 

6) Fazer com que vivessem quietos, sem se mudarem para outra parte, 

senão entre os cristãos, tendo as terras repartidas que lhes bastem e 

com padres da Companhia de Jesus para os doutrinarem. 

Outro jesuíta que se destacou foi o padre Antônio Vieira que teve 

sua formação cultural no próprio Brasil tornou-se o conselheiro do rei de 

Portugal e fez protestos contra as perseguições religiosas, devido a este fato, 

ficou preso por quase dois anos.  

 

 

1.1.1- CARACTERÍSTICAS DO ENSINO JESUÍTA 

 

Neste período de colonização, o ensino era ministrado aos 

indígenas, aos filhos de colonos portugueses e aos irmãos mais novos, 

obedecendo a uma filosofia de respeito à autoridade e à submissão de 

Portugal e segundo Niskier (1972, p.51), “os jesuítas viveram em um regime 

paupérrimo, embora alguns analistas afirmam que destinavam os seus serviços 

à aristocracia”. 

O plano de estudos foi elaborado de forma diversificada, com o 

objetivo de atender à diversidade de interesses e de capacidades, incluindo o 

ensino da doutrina cristã, ensinar a ler e a escrever, ensinar a contar, a falar 

em latim e em português, usando o teatro como recurso pedagógico; as 

escolas eram improvisadas em cabanas sem estrutura adequada e as aulas 

aconteciam, às vezes, ao ar livre. Um destaque é a figura do padre José de 

Anchieta que utilizava a poesia e o teatro como instrumentos de persuasão nas 

aldeias, cidades, igrejas ou colégios por onde realizava sua obra missionária. 
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Diversas características marcaram o ensino ministrado pelos padres 

jesuítas. Eram exigentes na dialética, usavam a metodologia da repetição de 

exercícios até memorização, para isso contavam com a ajuda dos decuriões1. 

 Aos sábados, as classes inferiores deveriam repetir as lições da 

semana, como uma sabatina2, para as classes adiantadas, eram organizados 

torneios de erudição. 

Embora toda rigidez e autoridade, no local onde fosse implantada 

uma ordem, era necessária adaptação aos costumes locais, a fim de permitir 

maior eficiência da doutrina imposta, facilitando a obra missionária. 

Os jesuítas estimulavam a competição entre os indivíduos e as 

classes, o que chamavam de emulação, como resultado destas competições, 

os alunos recebiam títulos de imperador, ditador, cônsul, tribuno, senador, 

cavaleiro, decurião e edil; como incentivo, as classes eram divididas em duas 

“facções”: os romanos e os cartagineses. A emulação, (competição), era feita 

através de um cerimonial requintado com a presença das famílias e das 

autoridades civis e eclesiásticas. Segundo os padres, apesar da participação 

das famílias, os alunos eram vigiados a fim de evitar o contato com a vida 

mundana e a família era recriminada por não assumir o encargo dessa 

vigilância; os padres também eram submetidos à rígida disciplina de trabalho. 

Provavelmente, devido a “tanta organização”, as punições não eram 

constantes, mas aplicadas sempre que julgavam necessários; ao mestre, cabia 

castigar com palavras, as punições físicas, ficavam sob a responsabilidade de 

um corretor, que era contratado pela Companhia de Jesus somente para esta 

função.  

____________ 

1- Decuriões: melhores alunos, mestres em vigilância, responsáveis por um grupo de nove                                     
                    alunos, que tomavam  as lições, recolhiam os exercícios e marcavam os erros  e                               
                    faltas em um caderno. 
 

2- Sabatina: expressão usada pra indicar avaliação. 
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Muitas vezes, os padres propunham atividades recreativas, a fim de 

criar um ambiente mais alegre e saudável. 

Os defensores deste modelo de educação, segundo Niskier (1972), 

acreditam que foi a unidade da qualidade do ensino ministrado pelos jesuítas 

que tornou possível sua expansão, ou seja, o modelo de educação implantado 

era único em qualquer cidade ou região, sobretudo em uma época de 

dificuldades tanto para os funcionários portugueses, quanto os grandes 

proprietários, que em nada facilitavam o seu trabalho.  

Após duzentos e dez anos (1549-1760) de ação jesuítica, as críticas ao 

monopólio religioso são intensificadas, sobretudo no que diz respeito à 

separação ou a desvinculação da escola com a vida, devido ao 

conservadorismo e a indiferença do pensamento filosófico moderno, inclusive 

condenando um ex-aluno ilustre, René Descartes; os jesuítas eram contra as 

descobertas científicas, afirmavam que a geografia, a história e a matemática 

eram “ciências vãs”; ao ensinarem análise de textos, não se preocupavam com 

o desenvolvimento do pensamento crítico. 

O ensino universitário também seguia a mesma linha, era ineficaz 

por estar desvinculado da vida prática. 

O dogma, o autoritarismo e a extrema ligação com o Santo Ofício, 

além do saber-por-saber, não cabiam em um mundo onde a ciência e a técnica 

exige um homem prático, pesquisador que experimente e que precisa 

transformar para transformar-se. 

 

 

1.1.2- FORMAÇÃO DOS JESUÍTAS 

A formação dos padres jesuítas exigia uma coerência de suas 

ações. Em 1550, foi fundado o Colégio Romano com o objetivo de formar 
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professores e receber os relatórios enviados sobre todas as experiências 

realizadas pela ação jesuítica. 

Em 1559, o padre Aquaviva, publicou estes relatórios, após serem 

avaliados, codificados e reformulados, transformando-os no documento Ratio 

Studiorum3 que, na verdade, era o método pedagógico dos jesuítas, que 

estabelecia as diretrizes ou regras práticas sobre a ação pedagógica 

desenvolvida e a organização administrativa, este documento, destinava-se a 

toda hierarquia incluindo professores e alunos. 

Mais tarde, no final do século XVII, foi criado um manual completo 

com as normas gerais e informações voltadas para o magistério; neste manual, 

as punições foram reduzidas, mas continuavam existindo caso alguém fosse 

contrário às ideias impostas pela Igreja. A comunicação contínua, era a 

garantia da unidade de pensamento. 

Fica claro, que as orientações no Ratio Studiorum demonstravam 

um desinteresse de “instruir” o indígena, pois sua programação estava voltada 

para os elementos da cultura europeia. No lugar do índio, seriam “educados” 

os filhos dos colonos, no lugar do leigo, os futuros sacerdotes. Portanto, os 

colégios jesuíticos eram instrumentos de formação da elite colonial. 

O plano legal e o real se distanciam, os instruídos serão 

descendentes dos colonizadores, enquanto os indígenas serão apenas 

catequizados. 

 

A catequese interessa à Companhia de Jesus por trazer novos 

adeptos ao catolicismo, que estava abalado com a reforma protestante. Tanto 

a Igreja quanto os colonizadores, interessavam-se em domesticar os índios, 

pois, tornando-os mais dóceis, seria mais fácil aproveitá-los para mão-de-obra, 

até porque, juntamente com os negros ou mestiços, formavam a maioria da 

população colonial. 

 

__________ 

3- Ratio Studiorum: organização e plano de estudos estabelecido para a educação jesuítica. 
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A Companhia de Jesus se tornou dominante no campo educacional 

de tal forma, que seus colégios de tão procurados, já não atendiam mais a 

demanda, gerando problemas como a Questão dos Moços Pardos4, os graus 

acadêmicos recebidos nestes colégios, eram critérios de ascensão social, 

juntamente com a quantidade de propriedades e escravos que a família 

possuísse. 

Darcy Ribeiro chamava Portugal e suas possessões de Império 

Mercantil Salvacionista e assim se refere aos processos civilizatórios desse 

tipo: 

... os impérios mercantis salvacionistas 

surgem na passagem do século XV e XVI em duas áreas 

marginais – tanto geográfica como culturalmente – da Europa: 

a Ibéria e a Rússia. Ambos tiraram, das energias mobilizadas 

para a reconquista de seus territórios ocupados por árabes e 

por tártaro-mongóis, a força necessária para as façanhas da 

sua própria expansão salvacionista. (RIBEIRO, 1975 a; p.133), 

apud Maria Lúcia Ribeiro, 2000, p. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

4- Questão dos Moços Pardos: proibição dos jesuítas em aceitar em suas escolas mestiços,   
                                              por  serem muitos e provocarem arruaças; como eram escolas  
                                              públicas  de acordo com os subsídios  que recebiam, foram 
                                              obrigados a readmití-los. 
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1.1.3- O ENSINO MINISTRADO PELOS PADRES JESUÍTAS 
 
 

Segundo Maria Lúcia Ribeiro (2000, p.28) o número de 

estabelecimentos que a ordem jesuíta possuía, quando de sua expulsão 

(1759) varia de acordo com cada autor. Para Tito Lívio Ferreira eram: vinte 

colégios, doze seminários, um colégio e um recolhimento feminino (Ferreira, 

1966, p.218); para Fernando de Azevedo eram: trinta e seis residências, trinta 

e seis missões e dezessete colégios e seminários, sem contar os seminários 

menores e as escolas de ler e escrever (Azevedo, 1944, p.312); para Maria 

Lúcia A. Almeida a extensão do trabalho de evangelização e conquista de 

novos fiéis a partir da educação, chegou em 1579 a possuir 144 colégios 

espalhados pelo mundo, número que chegou a 669 em 1749. 

Os cursos desenvolvidos no documento Ratio Studiorum, dividiam-

se em dois grupos: 

1.1.3.1- STUDIA INFERIORA 

Era à base do ensino, os alunos estudavam as letras humanas, 

tinha a duração de três anos e era constituído de gramática (expressão clara e 

correta), retórica (expressão enérgica e convincente) e humanidades 

(expressão bela e elegante), formando o alicerce de toda a estrutura de 

ensino, baseava-se na literatura greco-latina. 

Neste curso, os estudos da filosofia e da ciência, também com 

duração de três anos, visavam à formação do filósofo a partir do 

desenvolvimento das disciplinas de lógica, introdução às ciências, cosmologia, 

psicologia, física, metafísica e filosofia moral. 

 Mostrando-se conservadores, os jesuítas baseavam seus textos 

na escolástica, cujos princípios estavam na concepção do homem como 

criatura divina, de passagem temporária pela terra e que deve cuidar em 

primeiro lugar, da salvação da alma e da vida eterna. A escolástica teve seu 
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período intenso entre os séculos XII e XIII, onde os teólogos apoiavam a fé na 

razão, justificando as crenças e convertendo os não crentes, além de combater 

os infiéis. 

1.1.3.2- STUDIA SUPERIORA 

                       Tinha por objetivo a formação do sacerdote, através do estudo 

da ciência sagrada e da tecnologia, com duração de quatro anos. 

 Maria Lúcia A. Almeida (2000), afirma que o latim era obrigatório, 

pois ainda no renascimento e início da idade moderna, era costume que 

cientistas e filósofos usassem o latim, promovendo assim a universalização da 

cultura e facilitando a assimilação dos alunos, além da necessidade de 

complementação dos estudos na metrópole. 

 

 

1.1.4- A EXPULSÃO DOS JESUÍTAS 

 

     Em 1759, o Marquês de Pombal, expulsa do Brasil os jesuítas e 

conseqüentemente, toda a Companhia de Jesus, o motivo era o fato de ser um 

empecilho na conservação da unidade cristã e da sociedade civil, pois era 

detentora de um poder econômico que deveria ser devolvido ao governo, além 

de educar o cristão a serviço da ordem religiosa e não dos interesses do país. 

 Com um grande número de colégios da ordem construídos e em 

funcionamento, os de maiores influências, foram o de Todos os Santos na 

Bahia onde o padre Antônio Vieira foi educado e São Sebastião, no Rio de 

Janeiro. Neles se preparavam os primeiros homens de letras no Brasil, a fim 

de dar continuidade aos estudos, na Universidade de Coimbra, pois os cursos 

destinados às profissões liberais, só existiam na Europa. Porém, em 1575, 
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formaram bacharéis, em 1576 formaram os licenciados e em 1578 foram 

formados, os mestres em artes. 

 Apesar das críticas à Companhia de Jesus, devido às denúncias 

do dogma da escolástica já em decadência, as questões pedagógicas estavam 

sempre em primeiro plano. 

 Após a expulsão, os jesuítas voltaram a atuar no Brasil, no fim do 

século passado, em instituições religiosas, como por exemplo, a PUC 

(Pontifícia Universidade Católica). 

 

 

1.1.5- AS AULAS RÉGIAS 

 

     Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, fazia 

parte de um grupo de conselheiros que “assumiram o poder” após a morte de 

D. João V, este grupo era liderado por D José I, assim sendo, o Marquês de 

Pombal, assumiu a função de Primeiro Ministro, opondo-se a intensa 

exploração das minas de ouro brasileiras, na qual a coroa recebia o quinto, ou 

seja, vinte por cento. Seu objetivo era fazer com que o Brasil estreitasse 

relações com os países da Europa, porém, segundo o próprio Marquês de 

Pombal, existiam três grandes dificuldades: 1) a propriedade senhorial, 2) a 

inquisição e 3) o comportamento dos jesuítas, acusando-os de atentarem 

contra o rei D. José I e contra o Estado, então, alia-se a ministros da Espanha 

e França, obtendo a extinção da Companhia de Jesus que foi fundada em 

1534 por Inácio de Loyola. Marquês de Pombal teve apoio do Papa Clemente 

XIV, alegando que os jesuítas eram ambiciosos e queriam riqueza e poder. 

 Segundo Niskier (1972), a extinção da Companhia de Jesus, no 

Brasil, significou a destruição do único sistema escolar existente no país; para 

Fernando de Azevedo em A cultura brasileira (1958, apud Niskier, p.52), foi a 
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primeira e desastrosa reforma de ensino no Brasil, diante de muitas que 

podemos vivenciar; o fracasso foi devido à tentativa de suprir a falta dos 

jesuítas com a criação de um primeiro sistema de ensino estatal: as aulas 

régias. 

 Em 1772, Pombal criou uma taxa sobre produtos como carne, sal, 

vinagre, vinho e aguardente, a fim de que, com o valor arrecadado financiasse 

a manutenção do ensino primário e o pagamento dos professores que 

lecionavam as aulas régias, esta taxa recebeu o nome de Subsídio Literário 

que permaneceu até a república para o financiamento da educação; Gouvêa, 

em Educação pelos fundos (2003, p.4), afirma ser o primeiro “fundo” dirigido 

exclusivamente à educação. 

A cobrança desta taxa, como diz Niskier (1972), era irregular e os 

professores quando recebiam, eram mal remunerados, estando despreparados 

para o ensino e sem incentivos da metrópole, além de não conseguir manter o 

prestígio e a “eficiência” das escolas jesuíticas, portanto, a tentativa de manter 

a educação a partir da cobrança de taxas, fracassou. 

 Com a morte de D. José I, Pombal foi demitido da função de 

Primeiro Ministro, sendo considerado culpado e merecedor de um castigo 

exemplar, sofreu um longo processo chamado viradeira5. 

D. Maria I sucessora de D.José I, cortou as punições corporais e 

faleceu em 1782. 

Em 29 de novembro de 1807, com a “fuga” da corte portuguesa para 

o Brasil, liderados por D. João VI, a colônia sofreu grandes transformações, 

sobretudo no campo educacional. 

 

____________ 

5- Viradeira: combate sistemático ao pombalismo; a tentativa de retornar à tradição vista como 

maneira adequada de resolver os problemas que se agravam dia-a-dia. 
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Com a chegada da corte no Brasil em 1808, que resultou na 

abertura dos portos às nações amigas, foi modificada a política educacional 

que vinha sendo seguida, fundou-se instituições a fim de diversificar a cultura 

local, como: 

ü A Imprensa Régia em 13 de maio de 1808, 

ü A publicação da Gazeta do Rio de Janeiro, considerada marco do jornalismo 

brasileiro (era proibido manter editoras, pois tudo devia vir de Portugal), 

ü A biblioteca nacional em 1810, com volumes doados pela biblioteca da 

Ajuda, trazidos pela família real, 

ü O jardim botânico do Rio em 1810, 

ü O museu real em 1818, 

ü O museu nacional 

ü A missão cultural francesa em 1816. 

Neste período, havia uma preocupação utilitária que se contrapôs ao 

aspecto acadêmico da educação jesuítica, embora o ensino se destinasse a 

formar engenheiros e oficiais que servissem melhor aos interesses de Portugal, 

às margens costeiras da pirataria e na extração de riquezas. 

D. João VI, sob a influência dos ideais da revolução francesa, iniciou 

o ensino superior, limitando-se ao preparo dos elementos necessários aos 

negócios do governo, enquanto não havia transformação na educação popular, 

que já preocupava pelo número de desassistidos, pois as poucas iniciativas 

ocorreram no Rio de Janeiro e Bahia, sem cuidado especial com o interior do 

país. 

As mulheres, desde a idade média não tinham acesso à educação 

formal, a pobre, trabalhava ao lado do marido permanecendo analfabeta junto 

com ele; as nobres só aprendiam algo quando tinham aulas particulares 

através do estudo da música, religião e artes, além de aprender trabalhos 

manuais e preparo para a vida doméstica e à maternidade; as meninas 

burguesas ou de outros segmentos sociais, passavam a ter acesso à 

educação, a partir das escolas seculares quando ocorreu a emancipação das 
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cidades livres. Nos mosteiros, desde o século VI as meninas eram 

consagradas a Deus, aprendem a ler, a escrever, às vezes, dedicavam-se à 

cópia de manuscritos, chegando aprender latim, grego, filosofia e teologia. 

Com a revolução francesa e industrial, ocorreram mudanças 

profundas no contexto mundial, sob o ponto de vista sócio-econômico e 

político. 

 

 

1.2- BRASIL IMPÉRIO 

 

No final do século XVII, a coroa portuguesa, encontrava dificuldades 

financeiras, necessitando fazer acordos com outros países europeus. Com a 

necessidade de aumentar os rendimentos da metrópole, o rei de Portugal 

estimulava a descoberta das minas de ouro e diamantes no Brasil. Se no 

século XVI e parte do século XVII a principal atividade da colônia foi a 

exportação do açúcar, no século XVIII, a mineração se tornou a mais 

importante atividades colonial. 

Sob humilhações e um jogo diplomático, por vários meses, D. João 

VI, como relata Eduardo Bueno (2003), conseguiu manter-se neutro na luta 

travada por Napoleão Bonaparte, a fim de submeter à Inglaterra à coroa 

imperial. 

Em 12 de agosto de 1807, França e Espanha deram um ultimato a 

Portugal, ou seja, se até o dia 1º de setembro D. João VI, não fechasse seus 

portos aos navios ingleses, confiscasse propriedades e prendesse os súditos 

britânicos residentes no país, a aliança franco-espanhola declararia guerra a 

Portugal. 

Diante dessas duas situações consideradas desastrosas, primeiro 

romper com a Inglaterra antiga e poderosa aliada e segundo, desafiar seus 
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aguerridos vizinhos, D. João VI, com a ajuda dos ingleses, simulou o 

fechamento dos portos britânicos, adiando a decisão até 20 de outubro. 

Porém, em 30 de novembro de 1807, cumprindo ordens de Napoleão, as 

tropas do general Andoche Junot, que foi embaixador da França em Lisboa e 

era considerado um velho conhecido de D. João VI, invadiram Lisboa, 

conforme havia prometido. D João VI, porém, no dia anterior (29 de novembro) 

havia fugido com a corte portuguesa com destino ao Brasil. 

 

 

1.2.1- O PRIMEIRO E O SEGUNDO REINADO 

 

A corte chega ao Brasil em 28 de janeiro de 1808. D João VI assina 

um decreto abrindo os portos às nações amigas por sugestão do Vicente de 

Cairu. 

A cidade do Rio de Janeiro, capital da colônia, precisou adaptar-se e 

expandir-se a fim de atender a grande demanda de cortesãos que “invadiram a 

cidade”, assim também ocorreram em Vila Rica, Salvador e Recife, devido às 

novas exigências administrativas feitas pela corte, sobretudo à construção de 

novas ruas e prédios para abrigar uma população em constante crescimento. 

Todos os viajantes que visitaram o Rio de Janeiro na época do 1º 

reinado (de D Pedro I) ficavam deslumbrados com a sua beleza natural; esse 

entusiasmo acabava quando o visitante desembarcava e conhecia a realidade 

de perto. As ruas sujas, lamacentas, muito calor e construções de mau gosto, 

muitos comerciantes e alguns negros libertos, artesãos, barbeiros-cirurgiões 

habitavam a cidade. Sendo capital do império, o Rio de Janeiro contava com a 

presença de ministros, deputados, senadores e funcionários públicos. 

Foi um período de grandes mudanças, sobretudo com a revogação 

do alvará que proibia a instalação de manufaturas, rompendo definitivamente 

com o pacto colonial. Aparentemente independente, o Brasil continuava 
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dependente do governo britânico. A tensão entre a aristocracia rural e os ricos, 

assim como as taxas de impostos, além das ideias iluministas contra o 

absolutismo real, prepararam de certa forma a independência do Brasil em 

1822. 

O primeiro reinado compreendeu exatamente esse período de 1822 

a 1831, sendo governado por D Pedro I; o segundo reinado período que durou 

de 1831 a 1840, constituiu a regência; nesta época as camadas populares 

fizeram diversas tentativas de participar das decisões políticas do país. Os 

regressistas desejavam fortalecer o poder central e manter ordem, 

concordando com o Ato Adicional de 1834, que atribuía às províncias a 

responsabilidade do ensino elementar e secundário, queriam voltar atrás, 

anulando essa liberdade. Os progressistas, que defendiam a autonomia das 

províncias, reduzindo o poder regencial, graças às manobras deste grupo, a 

assembléia votou a maioridade de D. Pedro II, dando início ao segundo 

reinado. 

Em ambos os períodos, surgiram várias discussões no campo 

educacional, à procura de orientação para a formação de uma mentalidade 

nacional, a partir dos ideais da revolução francesa: liberdade, igualdade e 

fraternidade, porém, o ensino continua elitizado, fazendo com que os alunos 

busquem o título de doutor. 

Podemos afirmar que no século XIX ainda não havia uma política de 

educação sistemática e planejada, alguns intelectuais tentavam dar um novo 

rumo à educação, apresentando projetos de lei ou criando escolas, com 

resultados não satisfatórios. 

Quando a família real chega ao Brasil, o que existem são as aulas 

régias implantadas pelo Marquês de Pombal, fazendo com que D. João VI 

criasse as escolas superiores com o propósito de atender as necessidades do 

momento. 
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Finalmente, após três séculos de submissão a Portugal, em 7 de 

setembro de 1822, o Brasil separou-se da metrópole. Ao ser proclamada a 

independência, criava-se um Estado brasileiro, cuja capital, era o Rio de 

Janeiro, que se tornou o principal cenário da vida política do país. 

Lutando por uma representação no governo, os brasileiros que 

apoiavam D. Pedro I na independência, julgavam necessária a elaboração de 

uma constituição para o país.  

Foi instalada uma Assembleia Constituinte, formada por deputados 

eleitos, onde só tiveram direito ao voto, os grandes proprietários de terras, os 

traficantes de escravos como Fernando Carneiro Leão, o maior traficante de 

escravos e outros comerciantes ricos; alguns receberam título de nobreza 

aumentando seu prestígio, poder e privilégios.  

A grande maioria da população brasileira continuava sem direito ao 

voto, pois para ser eleito, era preciso declarar certo rendimento. 

Com a constituinte, a partir do dia três de maio de 1823, houve a 

preocupação de um sistema de ensino condizente com a “liberdade” recém-

conquistada através da independência.  

Apesar da dissolução da Constituinte, a constituição foi outorgada 

pelo imperador; o princípio de liberdade de ensino é mantido sem restrições, 

marcando a vitória dos liberais sobre os conservadores. 

Segundo Niskier (1972), a constituição no artigo 250 exprime o 

desejo de expansão do ensino elementar, médio e superior: “Haverá no 

império escolas primárias em cada vila, ginásios, comarcas e Universidades 

nos locais apropriados”, nos artigos seguintes, são apontados os meios 

práticos pra concretizar essas medidas. 

Em 11 de dezembro de 1823, D. Pedro I apresentou as bases da 

Constituição, que dizia no artigo 179: “A instrução primária é gratuita a todos os 

cidadãos”.  
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Na verdade, entre o que diz a lei e a prática, até hoje, uma grande 

distância, milhões de crianças permanecem até hoje fora da escola. 

        É válido ressaltar que em 15 de outubro de 1827, a lei de autoria do 

Cônego Januário Barbosa, estabelece no artigo 1º, a criação das escolas de 

“primeiras letras” nas cidades e nas vilas populosas.  

Essa lei, também fracassou, por várias causas, uma delas: o ensino 

mútuo ou lancasteriano6, segundo Fernando de Azevedo em “A cultura 

brasileira”, p.564, conseqüentemente, os professores eram demitidos ou os 

salários pagos, eram insuficientes. 

No artigo “A educação pelos fundos”, Gouvêa relata: 

... a lei de 15 de outubro de 1827, 

elaborada por um parlamento brasileiro, estabelece um 

currículo para as escolas de primeiras letras e fixando o 

ordenado dos professores entre 200$000 (duzentos mil réis) e 

500$000 (quinhentos mil réis) _ salários irrisórios que 

contribuíram muito para o fracasso da referida lei. Confirma 

este fato o relatório do Visconde de Macaé, então Ministro do 

Império, em 1848 que aponta quatro causas para o fracasso 

da instrução pública, entre elas, o descontentamento do 

professorado face a falta de recompensa pecuniária suficiente, 

como uma das mais significativas o governo mostrou-se 

incapaz de organizar a educação popular no país, apontando 

que mais uma vez, “a educação saiu pela porta dos fundos na 

colônia e no império, restando ainda a esperança da república. 

(GOUVÊA, 2003, p.6) 

 

______________ 

6- Ensino mútuo ou lancasteriano: tipo de ensino que os alunos mais adiantados, ensinam aos 
                                                       colegas; adotado na Inglaterra par impedir a utilização maciça  
                                                  de menores no trabalho. 

 



 

 
 
 

27

O Ato Adicional de 1834 foi o verdadeiro golpe de misericórdia 

prejudicando de vez o sistema educacional brasileiro, descentralizando e 

dando às províncias, a responsabilidade pelo ensino elementar e médio e 

atribuindo à coroa, a função de promover e regulamentar o ensino superior. 

Assim sendo, a educação da elite, ficaria a cargo do poder central e a do povo 

confiada às províncias.  

Deste modo, há uma quebra de unidade, pois passaram a co-existir 

dois sistemas incompletos: o provincial e o federal; ao primeiro sistema, 

faltavam as escolas superiores, enquanto ao segundo, faltavam as escolas 

primárias e secundárias. Segundo Niskier (1972), seria impossível estabelecer 

uma estrutura orgânica e unitária no sistema educacional brasileiro. 

 

 

1.2.2- O ENSINO SUPERIOR – PRIORIDADE DA CORTE 

 

A fim de atender as necessidades do império, ao chegar ao Brasil, D 

João VI, estabeleceu as regras a respeito da educação. As escolas de nível 

superior se tornaram prioritárias, pois era preciso formar os oficiais militares, 

médicos e engenheiros, portanto, foram criadas: 

ü A academia real militar, 

ü A academia real da marinha, 

ü A escola militar, 

ü A escola politécnica, 

ü Cursos médicos cirúrgicos, 

ü Cursos de economia, química e agricultura, 

ü Cursos jurídicos. 

   Alguns desses cursos transformaram-se em faculdade, 

permanecendo como institutos sem interesse na formação da universidade. De 

qualquer modo, servia somente aos nobres, elite e parte da camada 
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intermediária que procurava, sobretudo, os cursos de direito, a fim de 

ocuparem funções administrativas políticas, ou ainda, se tornarem jornalistas, 

não havendo muito interesse em seguir a carreira jurídica; além disso, como 

ocorre até hoje, ter um título de “doutor” a partir de um diploma, enobrece. 

 

 

1.2.3- O ENSINO ELEMENTAR E SECUNDÁRIO 

 

          Segundo Fernando de Azevedo em “A cultura brasileira", p. 568: 

... a educação teria de arrastar-se através de todo 

o século XIX, desorganizada e desagregada. Entre o ensino 

primário e o secundário não há articulações: são dois mundos 

que se orientam, cada um na sua direção. (AZEVEDO, apud 

Maria Lúcia Arruda Almeida, p.153). 

Nosso ensino perde, pois não há currículo, pois as disciplinas são 

escolhidas aleatoriamente sem a preocupação de terminar um curso para 

iniciar outro. São os parâmetros do ensino superior que determina a escolha 

das disciplinas do ensino secundário, obrigando-o a estar cada vez mais 

voltado ao ensino propedêutico7. 

      A qualidade do ensino não é adequada, pois o sistema de 

tributação precário, a falta de recursos, a contratação de professores 

improvisada e professores com baixos salários se tornam uma dificuldade; 

estes professores necessitam se dedicar a outra atividade para complementar 

seus salários. 

     

____________ 

7- Ensino propedêutico: voltado para o preparo do jovem para a faculdade. 
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A princípio, o ensino secundário era ministrado por professores 

particulares, mais tarde foram criados os liceus provinciais que reuniam aulas 

avulsas no mesmo prédio. 

A situação se torna mais complicada, ao ser fundado no Rio de Janeiro 

o Colégio Pedro II, a partir da transformação do Seminário São Joaquim. Este 

colégio servia de padrão para as escolas secundárias, tornando-se o único 

autorizado a realizar exames parcelados para o grau de bacharelado que era 

fundamental ou pré-requisito, para o ingresso no ensino superior.  

Entre 1860 a 1890, foram fundados diversos colégios particulares, 

destacando-se os católicos e jesuítas, que retornam após oitenta anos de sua 

expulsão; a ação inovadora do bispo Azeredo Coutinho, que criou o primeiro 

colégio para as meninas da casa grande e sobrado, ou seja, para as filhas de 

senhores de engenho e da elite urbana, sob os ideais iluministas que tornaram 

as reformas pombalinas na Universidade de Coimbra, destacando o ensino 

das ciências, línguas vivas e literatura moderna através de uma metodologia. 

 Os protestantes também criaram suas escolas, fundamentadas 

nas inovações da educação americana, por exemplo, em 1870 o Colégio 

Mackenzie em São Paulo e o Colégio Americano em Porto Alegre em 1885. 

 Surgem outras iniciativas leigas como a sociedade de culto à 

ciência, com pressupostos positivistas, exaltando que o avanço da ciência 

moderna era capaz de revolucionar o mundo a partir de uma tecnologia cada 

vez mais eficaz onde saber é poder; esse entusiasmo leva ao cientificismo que 

caracteriza a ciência como o único conhecimento válido. No entanto, os 

colégios leigos da época, são mais renovadores e progressistas, porém, a 

procura maior dos alunos, está voltada para as escolas particulares; os liceus 

fundados pela iniciativa pública, sob responsabilidade da província, passaram 

por dificuldades como: professorado mal remunerado e número reduzido de 

alunos em decorrência da falta de organização e recursos, assim, muitos 

escolas tiveram que fechar. 
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 Com o ensino elementar, a situação piora, pois como a educação 

não é meta prioritária, visto o número da população rural iletrada, composta, 

sobretudo, por escravos, o modelo econômico agrário, sofre alterações em 

função da expansão comercial e do crescimento da industrialização. 

 Sem a necessidade de terminar uma fase dos estudos para iniciar 

a outra, como foi citado anteriormente, a elite passa a “educar” seus filhos em 

casa, restando para as classes pobres, poucas escolas limitadas somente a 

ensinar ler, escrever e contar. 

 

 

1.2.4- A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

Por necessidade de formar professores, foram fundadas as 

primeiras Escolas Normais, a primeira em 1835 em Niterói, depois na Bahia 

em 1836, Ceará em 1845 e São Paulo em 1846, sendo oferecido a um número 

reduzido de alunos, o curso em apenas dois anos com uma metodologia 

tradicional, partindo de métodos e técnicas diferenciadas das vivências dos 

alunos e com funcionamento precário. Este passa a ser o retrato de uma 

sociedade não envolvida com a educação elementar, contudo, as Escolas 

Normais, continuam sendo implantadas. 

 Curioso é que a princípio estas escolas destinavam-se aos 

rapazes, somente depois é que foram abertas às meninas, como por exemplo, 

a Escola Normal de São Paulo que somente após de trinta anos de sua 

fundação, passou a ser exclusivamente feminina. No período imperial as 

mulheres eram consideradas inferiores e subordinadas e sem possibilidade de 

instruir-se, eram orientadas a se dedicarem às prendas domésticas, incluindo a 

aprendizagem de boas maneiras. 
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As instituições que mais se preocuparam com a educação feminina 

eram as religiosas, totalizando vinte escolas primárias em 1832 para atender a 

todo o império; em 1873 houve um crescimento dessas instituições, passando 

a 174 unidades somente na província de São Paulo. 

De modo geral, no período imperial, houve um descaso do governo 

em relação à educação básica ou popular, porque que não investiu na 

educação técnica, mas nas profissões liberais que favoreciam a maioria, houve 

também a desvalorização do trabalho manual, sendo considerado humilhante e 

inferior; durante o período imperial a educação além de estar distante da 

realidade do aluno, não tinha por objetivo a resolução de problemas. 

Em 1856, foram fundados o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de 

Janeiro e em 1834 o Liceu de São Paulo, que não prosperaram mediante ao 

desinteresse do governo. 

 

1.2.5- AS REFORMAS DE ENSINO 

 

O segundo império (1840-1889) foi marcado por importantes 

tentativas de reforma na educação. A primeira, do Ministro Couto Ferraz em 

1854, exigiu uma referência melhor dos professores da educação básica e 

secundária da capital do império, o Estado foi o responsável pelo material 

escolar assim como, tornar a escola de primeiras letras obrigatória; àqueles 

que não matriculassem seus filhos seriam multados. 

 O Projeto Paulino de Souza que não chegou a ser lei teve como 

objetivo a valorização da educação, sobretudo o ensino primário e secundário 

afirmando ser necessário uma continuidade administrativa na “política 

educacional” e ainda que as práticas educativas deveriam ser adaptadas, de 

acordo com as características regionais onde houvesse uma escola. 
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Em 1871 o Ministro João Alfredo criou um projeto, que também não 

se tornou lei, que incentivava os seminários, congressos e conferências 

pedagógicas, a fim de preparar o professor, uma vez que o ensino primário era 

obrigatório e necessitava de profissionais qualificados. Este projeto estimulou 

também, a criação de escolas primárias de ensino médio e a escola 

profissional primária em cada município. 

A última reforma de ensino no período imperial foi a de Leôncio de 

Carvalho em 1879, sendo considerado o “inovador do ensino mais audacioso e 

radical do império”, pois entendia que muito precisava ser feito para dar 

impulsionar a educação. 

 A partir desta reforma, ficaram estabelecidas: 

ü As normas para a obrigatoriedade do ensino primário; 

ü A defesa da liberdade do ensino secundário e superior; 

ü A defesa da liberdade de freqüência, onde os alunos dos cursos 

secundários e superiores pudessem escolher onde estudar; à escola caberia 

a severidade nos exames e a organização dos cursos por matérias e não 

por anos, possibilitando ao aluno escolher as matérias e o tempo para 

cumprir toda a série estipulada. 

      Segundo Ribeiro (2000, p.67), a reforma proposta por Leôncio de 

Carvalho, previa a criação dos jardins de infâncias, escolas mistas, bibliotecas, 

museus escolares, conferências pedagógicas, escolas normais nas províncias, 

liberdade de credo religioso, além do fim da proibição da matrícula de 

escravos. 

                 Leôncio de Carvalho propunha ainda a abertura ou organização dos 

colégios com propostas pedagógicas diferentes, como a positivista, a fim de 

superar o ensino acadêmico e humanista da tradição colonial a partir da 

valorização da ciência. Ao assumir o cargo de Ministro do Império, foi criticado, 

sobretudo por Joaquim Nabuco, que disse na câmara: “No Brasil não há 

estudos sérios; não há aqui ciência digna desse nome”. A resposta de Leôncio 

de Carvalho veio nestes termos: 
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Se por hipótese gratuita, eu tivesse de deixar de pronto o 

governo, pela repulsa de decreto, cairia de pé, com fronte 

erguida, servindo-se de mortalha a liberdade de ensino.  

(Apud, NISKIER, 1972, p.55).  

Duas semanas depois, Leôncio de Carvalho foi substituído; em 

1882, o conselheiro Rodolfo Dantas apresentou um projeto de reforma que não 

chegou a ser discutido, porém, estudado por uma comissão, cujo relator foi Rui 

Barbosa que apresentou dois pareceres sobre os ensinos primários, 

secundários e superiores, analisando a situação no Brasil, através de um 

levantamento sobre a educação nos países mais adiantados, assim sendo, 

esse estudo também era desvinculado da realidade brasileira. Rui Barbosa 

considerou a educação como problema nacional pregando a liberdade de 

ensino, a laicidade8 da escola pública e a instrução obrigatória.  

        O próprio Rui Barbosa, não aceitava essas ideias. 

 “É um plano ideal e teórico, afirmou Fernando de Azevedo, onde 

instituições diferentes coordenam-se inspirados em diferentes meios sociais, 

embora, distante da realidade brasileira”. 

          Apesar dos “esforços” de D. Pedro II, a educação no império, 

estava ligada às desigualdades sociais predominantes, com a educação 

baseada no latifúndio e na escravidão, não interessava ao governo a educação 

popular. 

     Com uma população de doze milhões de habitantes, a matrícula                      

geral das escolas primárias era inferior a 260 mil, o que levou Rui Barbosa a 

proclamar em defesa da educação elementar pública e gratuita: 

 

 

__________ 

8- Laicidade: retirar da escola pública, da organização do governo e dos programas escolares,   
                   o  caráter religioso, tornando-a “leiga”. 
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A chave misteriosa das desgraças que 

nos afligem é esta e só esta: ignorância popular, mãe da 

servilidade e da miséria. Eis a grande ameaça contra a 

existência constitucional e livre da nação; eis o formidável 

inimigo intestino, que se asila nas entranhas do país...    (Apud 

NISKIER, 1972, p. 56). 

 O último pronunciamento de D. Pedro II tratou dos assuntos 

educacionais discutidos até então, sobretudo da adaptação das escolas às 

necessidades locais e da criação dos Ministérios para que fosse criado o 

Ministério da Instrução Pública. De concreto, a última ação da monarquia na 

área educacional, foi à criação do Colégio Militar. 

 Essas ideias trouxeram durante muito tempo, esperanças de 

transformação da sociedade a partir da educação universal, essa concepção, 

mais tarde, foi característica marcante da Escola Nova, que estava confiante 

na democratização da escola pública. 

 

1.3- O PERÍODO REPUBLICANO 

 

As últimas décadas do império foram de grandes transformações na 

sociedade brasileira, a expansão do café, o crescimento industrial, a 

urbanização significativa, o fim do regime de escravidão e a adoção do 

trabalho assalariado contribuíram para a formação do período pré-moderno, 

colocando o Brasil no rumo da modernização. 

A república foi o resultado de um golpe militar em 15 de novembro 

de 1889, os cafeicultores, os intelectuais e parte do exército, foram as três 

forças sociais que participaram do movimento. O grande marco deste período 

no ano de 1894 foi à decisão da eleição para presidente. A princípio seria por 

eleição direta, depois decidida pela Assembleia Constituinte. Entre os 

candidatos estavam Deodoro da Fonseca que tinha o apoio de grande parte do 
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exército e Prudente de Morais apoiado pelos republicanos civis. Os militares 

anunciaram que se Deodoro da Fonseca perdesse, seria implantada uma 

ditadura militar; diante dessa situação, muitos civis votaram no Marechal 

Deodoro, que venceu e ainda elegeu o Marechal Floriano Peixoto o seu vice, 

este era candidato da chapa de Prudente de Morais. 

 Apesar de ter elegido Deodoro da Fonseca, a maioria no 

Congresso eram republicanos e não apoiavam o presidente nas suas 

decisões, seu ministério era formado basicamente por antigos monarquistas, o 

presidente eleito era extremamente autoritário, tentando repetir a mesma 

postura do período imperial. Devido a atitudes como estas, diversas 

discussões foram realizadas como, a questão da educação que deixou de ser 

prioridade e conseqüentemente, as questões sobre democracia, como 

sinônimo da república, federalismo, dando maior poder ao Estado e 

industrialização. Essas discussões dividiram as opiniões dos governantes. 

Chegou-se a conclusão, que somente com a extensão do ensino elementar ao 

povo, os problemas do país poderiam ser resolvidos. 

     O que interessava às oligarquias cafeeiras eram o comércio e 

crescimento do café e a manutenção do poder, por meios dos mecanismos 

“eleitoreiros” pouco democráticos. 

 O “esquecimento” pela educação durou de 1894 a início de 1910, 

o Estado ficou endividado devido aos empréstimos para o funcionamento da 

lavoura cafeeira, uma vez que os cafeicultores recorreram aos bancos 

internacionais. Deste modo, manteve-se a mesma mentalidade acadêmica da 

colônia e do império e o ideal proposto não foram concretizados. O sistema 

elitista da colônia e do império, apesar da esperança na república, não acabou, 

embora os títulos de nobreza tenham sido extintos e o poder moderador 

descentralizado, de certa forma passou a haver uma maior participação 

popular na vida política do país. Com a chegada da República, a necessidade 

de escolarização que já havia surgido anteriormente, veio à tona, pois as 
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famílias acreditavam que as carreiras burocráticas e intelectuais fossem um 

futuro melhor para seus filhos. 

Diversas discussões foram realizadas pela elite, a fim de procurar 

soluções modernas aos problemas do país, levando os intelectuais a 

instalarem a República com um espírito de renovação partindo da necessidade 

de expansão escolar; as discussões eram em torno da democracia como 

sinônimo de República, sobre a implantação da Federação dando aos Estados 

maiores poder, sobre o incentivo à industrialização dividindo opiniões dos 

novos governantes e sobre a educação popular que visava reduzir o número 

de analfabetos. Chegou-se a conclusão a partir daí, que somente com a 

extensão do ensino elementar ao povo, os problemas do país pudessem ser 

resolvidos, conclusão esta que não difere do nosso tempo. A carência total em 

todas as questões ligadas à educação nos dias de hoje, é o fator fundamental 

para o não desenvolvimento do país em qualquer setor. 

A primeira guerra mundial (1914-1918) provocou mudanças 

políticas, pedagógicas e culturais que foram importantes para o 

desenvolvimento do país, principalmente para a questão da educação popular, 

gerando um clima de insatisfação que conduzirem às revoluções de 1922, 

1924, 1930, surgiram os primeiros livros de renovação pedagógica. Além disso, 

o final dos anos 1910 foi marcado pelo crescimento industrial e urbanização da 

sociedade brasileira, gerando novos estímulos à educação por meio das ligas 

contra o analfabetismo como: a Liga de Defesa Nacional (1916) e a Liga 

Nacionalista do Brasil (1917), que visavam desenvolver campanhas de 

erradicação do analfabetismo. 

A revolução de outubro de 1930 e o Manifesto dos Pioneiros em 

1932 facilitaram as novas ideias como a criação do Ministério da Educação e 

Saúde, nesta época a Associação Brasileira de Educação (ABE), promoveu 

Conferências a fim de discutirem sobre uma escola nova, servindo de base 

para a Constituição de 1934. O Manifesto afirmava que a escola deveria ser 

pública, obrigatória, gratuita e laica. 
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Após a primeira guerra mundial, o Brasil aumentou suas relações 

comerciais e financeiras, dando preferência aos relacionamentos norte-

americanos, esta influência se tornou um novo paradigma para os intelectuais 

brasileiros e se estendeu nos campos educacionais e pedagógicos. Os ideais 

pedagógicos do movimento da Escola Nova, representados por John Dewey e 

William Kilpatrick foram apoiados por intelectuais que se preocupavam com os 

problemas educacionais. A proposta escolanovista baseava-se na 

reorganização interna das escolas e no direcionamento da didática aplicada. 

A revolução de outubro de 1930 e o Manifesto dos Pioneiros em 

1932 facilitaram as novas ideias como a criação do Ministério da Educação e 

Saúde, nesta época a Associação Brasileira de Educação (ABE), promoveu 

Conferências a fim de discutirem sobre uma escola nova, servindo de base 

para a Constituição de 1934. O Manifesto afirmava que a escola deveria ser 

pública, obrigatória, gratuita e laica. 

Segundo Ghiraldelli (2001, p.19), em 1920, a sociedade política 

promoveu um ciclo de reformas educativas estaduais, motivadas pelo otimismo 

pedagógico que visava mudanças na educação. 

 A nível legislativo a república iniciou com a reforma de Benjamim 

Constant (1891), fundamentada nas ideias positivistas de Augusto Comte, 

defendendo o ensino gratuito e livre no Distrito Federal, exigiu o diploma da 

Escola Normal para o exercício do magistério público, exigia a idoneidade 

moral para o ensino particular, organizou o ensino primário, secundário e 

normal, criou o Ministério da Instrução Pública, os Correios e Telégrafos (de 

1890 a 1892) e propôs a substituição do currículo acadêmico por um currículo 

enciclopédico com disciplinas científicas, criou o Pedagogium (Centro de 

Aperfeiçoamento do Magistério); a extinção do Ministério da Instrução Pública 

não permitiu a efetivação desta Lei. 

O governo federal implementou a Lei Orgânica Rivadávia Correia, 

que estabeleceu total liberdade às instituições de ensino, sobretudo tornando a 
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presença facultativa, propunha também, o acesso às profissões sem 

necessidade de “títulos”. Esta Lei, não se efetivou.  

 A reoficialização de ensino ocorreu em 1915 quando o governo 

tentou cortar os abusos da antiga reforma e através da Lei Maximiliano (do 

Ministro Carlos Maximiliano), reformou o Colégio Pedro II e regulamentou o 

ingresso às instituições superiores. Somente em 07 de setembro de 1920, no 

governo Epitácio Pessoa, foi criada a primeira universidade brasileira: a 

Universidade do Rio de Janeiro. 

 Em 1925, a reforma Rocha Vaz autorizou a União e o Estado 

firmarem acordos financeiros para o desenvolvimento do ensino elementar; o 

secundário passou a ter seis séries, bastando a conclusão de cinco para o 

aluno se candidatar ao ensino superior. 

Estas reformas não ajudaram no avanço da educação, pelo 

contrário, o número de analfabetos continuava crescendo, pois a educação 

ainda estava desvinculada da vida dos alunos, não atendendo às suas 

necessidades e a política partidária, impedia os avanços. 

Posteriormente, a reforma de Francisco Campos reestruturou o 

ensino superior a partir da elaboração do Estatuto das Universidades 

oferecendo aos professores secundários a possibilidade de uma formação 

para a cultura em geral; assim, o ensino secundário passou a ter sete séries, 

sendo cinco de estudos básicos e dois de ensino propedêutico.  

Com esta reforma foi aberta uma divisão na política brasileira: de 

um lado os reformadores (escola nova) defensores das teorias pedagógicas 

inspiradas por Dewey, Durkheim e Kilpatrick; de outro lado, os espiritualistas e 

cristãos que combatiam as novas teorias e conciliavam os novos métodos com 

o catolicismo; esta divisão permaneceu até 1937, onde o Estado Novo definiu 

outra linha de conduta, pois tal reforma não atendeu aos problemas do ensino 

popular e nem se preocupou com a expansão e melhoria da escola primária. 
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 A Constituição de 10 de novembro de 1937 destacou os 

principais pontos da Carta de 1934, caberia à União traçar as diretrizes da 

educação no país e fixar um plano nacional de educação e os Estados seriam 

responsáveis à organização e a manutenção dos seus sistemas educacionais, 

foi determinada também, a aplicação de nunca menos de 10% da parte dos 

municípios e nunca menos que 20% da parte dos Estados, da renda resultante 

dos impostos arrecadados, para a manutenção e desenvolvimento dos 

sistemas educativos, como afirma Arnaldo Niskier (1972, p.59). 

No artigo 128, a Constituição de 1937, afirma: “A arte e a ciência e o 

seu ensino são livres à iniciativa individual e à de associações públicas ou 

particulares”. Evidencia também, a gratuidade do ensino primário 

preocupando-se inclusive com a instrução vocacional criando de certo modo, 

uma discriminação com o ensino técnico, que se destina às classes menos 

favorecidas. 

    O Ministro Gustavo Capanema, a partir das Leis Orgânicas durante 

11 anos de gestão tomou medidas importantes que contribuíram para a 

educação como: a Faculdade Nacional de Filosofia, a instituição das 

Conferências Nacionais de Educação incentivados por Anísio Teixeira, criou o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), além da 

Comissão Nacional do Livro Didático e Comissão Nacional do Ensino Primário. 

Em 1941, valorizou a educação técnica profissional em todo o país e promoveu 

a reforma do ensino secundário, dividindo-o em dois ciclos: o ginasial e o 

científico. Esta estrutura organizacional do ensino se manteve até a 

Constituição de 1946 que determinou novas diretrizes e bases para um novo 

esquema educacional. 

De certo modo, por ser centralizador o governo de Vargas favoreceu 

uma continuidade nas ações educacionais; embora criticada pelos liberais, a 

centralização representava para as classes populares uma transparência das 

ações; esta reforma foi marcada pela sistematização do ensino nacional. 
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1.3.1- A SEGUNDA REPÚBLICA 

 

De 1930 a 1937 foi o período em que o Brasil viveu um momento 

histórico em sua política, cada reforma ou projeto implantado trazia uma 

ideologia diferenciada a fim de organizar a sociedade, em todos estes 

momentos havia sempre uma proposta educacional para o país. 

Guiraldelli (2001, p.39), aponta que, para a construção de um novo 

Brasil quatro pensamentos sobre a educação são identificados: o liberal, o 

católico, o governista e o aliancista. 

 

1.3.1.1- O PENSAMENTO LIBERAL 

Os liberais eram conhecidos como os profissionais da educação, 

tinham como objetivo a construção de um país com bases urbano-industriais 

democrática, que refletida na educação, era a base da Pedagogia Nova. A 

partir de 1920 lideraram a maioria das reformas educacionais, quando em 

1932 publicaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, propondo uma 

ação pedagógica renovada e a reformulação da política educacional. 

 É válido ressaltar que este grupo não era homogêneo em sua 

totalidade, o termo liberal era apenas um disfarce usado por elitistas como 

Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, embora seus discursos e ações 

fossem revolucionários no campo da educação. Liberais igualitaristas como 

Anísio Teixeira tinham como paradigma à escola democrática, funcional, a 

serviço das classes menos favorecidas e contrárias às desigualdades sociais 

provocadas pelo sistema capitalista. Esse novo paradigma teve o apoio de 

adeptos ao socialismo como Paschoal Lemme e Roldão de Barros que lutaram 

por uma nova sociedade. 

       As ideias de Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo eram 

contrárias, pois o primeiro era discípulo de Dewey sendo considerado 
materialista e pró-soviético, o segundo tentava juntar os princípios pedagógicos 
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de Dewey com a sociologia de Émile Durkheim (1858 – 1917) e Pareto (1848 – 

1923); Fernando de Azevedo firmava que as escolas deveriam formar as elites, 

a educação deveria agrupar os indivíduos na sociedade de acordo com suas 

aptidões, sendo retribuídos de acordo com seu talento; para ele, a escola 

deveria ser democrática, desde que possibilitasse a mobilidade social de 

acordo com a competência de cada um. 

 

1.3.1.2- O PENSAMENTO CATÓLICO 

Era o oposto dos liberais, pregavam uma pedagogia tradicional, 

reagiram contra o Manifesto dos Pioneiros, organizando uma campanha de 

difamação liderada por Tristão de Athaíde, que anunciava que o Manifesto 

tiraria da família o direito de educar seus filhos destruindo os princípios de 

liberdade. Apresentavam teses ultraconservadoras semelhantes aos 

movimentos nazistas e fascistas. Na Constituinte de 1934 organizaram a LEC 

(Liga Eleitoral Católica) que servia aos interesses católicos na elaboração da 

Carta Magna. Estas críticas rígidas da Igreja ao escolanovismo se deram, a 

partir do próprio Papa Pio XI que lançou uma encíclica condenando “a 

liberdade sem limites da criança através dos novos métodos pedagógicos que 

davam à criança o direito de forjar sua formação”. 

 

3.1.3- O PENSAMENTO DOS GOVERNISTAS 

Este grupo mantinha-se neutro entre os liberais e os católicos, seu 

maior líder foi Francisco Campos que dizia querer se aproveitar da colaboração 

dos dois grupos, porém, desenvolveu uma política educacional própria também 

afastada da concepção democrática. Embora pertencesse ao grupo dos 

“profissionais da educação” e no período que foi secretário do governo em 

Minas Gerais liderou esta reforma de concepções escolanovista, tinha o 

objetivo de motivar o otimismo pedagógico, deste modo, se aliou aos liberais. 
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Por outro lado, circulava livremente no meio dos católicos. Tão logo foi 

nomeado no Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), promoveu uma 

reforma a nível federal, criando o Conselho Nacional de Educação. 

 

1.3.1.4- O PENSAMENTO DOS ALIANCISTAS 

Os aliancistas tinham o objetivo de romper com os sistemas 

imperialistas e fascistas contavam com a participação do proletariado, das 

classes médias e de boa parte das classes populares. Recuperaram os 

projetos de política educacional feitos pelo movimento operário na Primeira 

República, as teses de democratização do ensino foram debatidas nas 

campanhas do Partido Comunista do Brasil a partir de 1920. Desejavam um 

governo democrático popular com tendências socializantes. 

Assim, a República velha ou dos coronéis como era chamada, 

recebia críticas e protestos de diversos setores da sociedade, porém, os que 

estavam no governo tentavam impedir que outros grupos dominassem o país. 

Na verdade, todos desejavam um novo país, diferente da República de 

oligarquia9. 

 Carmo e Couto (1994, p.89) dizem que: “somente um movimento 

armado, terminaria com a Primeira República, reunindo uma parcela do 

tenenetismo”. Deste modo, começaria um novo tempo. 

 

 

 

 

___________  

9- Oligarquia: governo de poucas pessoas; predomínio de um grupo na direção dos negócios 
                      públicos. 
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1.3.2- A REVOLUÇÃO DE 1930 

 

Getúlio Vargas o líder desta revolução, tornou-se Presidente 

comprometendo-se em redefinir o quadro político do Brasil, partindo da 

elaboração de uma nova Constituição; isso só ocorreu em 1934 e Vargas ficou 

no poder durante quinze anos, governando na maioria das vezes como um 

ditador e outras, aderindo à sua política, atitudes paternalistas oferecendo 

benefícios sociais como: salário mínimo, férias, apoio à gestante, etc. 

Procurava satisfazer diferentes interesses, pois à medida que a 

classe operária crescia pressionava governo e patrões através de greves onde 

reivindicavam melhores condições de vida; portanto para que a indústria e a 

agricultura de exportação continuasse crescendo, sem paralisações, atender 

ao povo era uma forma de minimizar os conflitos; com o apoio das massas 

populares seria mais fácil manter-se no poder.  

Assim inaugurou um estilo político que até hoje vivenciamos na 

política brasileira: o populismo. 

A mesma atitude ocorreu na educação, após a Revolução de 1930, 

com o fim do tenentismo, surgiu um esforço do governo para controlar as duas 

tendências mais fortes do pensamento educacional, de um lado os 

conservadores ligados à Igreja católica e às organizações fascistas que se 

colocavam contrárias à democratização do ensino e de outro os liberais que 

buscavam mudanças quantitativas e qualitativas no ensino público. 

 O governo Vargas, segundo Guiraldelli (2003), assistiu a tudo 

com uma postura imparcial, desejando mesmo que o povo não se mobilizasse. 

Era necessário estar como aliado aos católicos, mas as propostas pedagógicas 

dos liberais eram modernas e de seu interesse, pois continham bases 

democráticas que deveriam integrar a política trabalhista e diminuir as 

questões sociais.  
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Assim, o governo optou pelo populismo, pelo trabalhismo e em 

manter o peleguismo10. O governo discursava sobre a fixação do homem no 

campo e a criação de escolas técnicas rurais, enquanto nas cidades as 

escolas seriam profissionalizantes nas áreas industriais e comerciais.  

Nestas escolas seriam desenvolvidos novos métodos a fim de 

profissionalizar os filhos dos trabalhadores; esse discurso chamou a atenção 

de vários grupos, que através da Assembleia Nacional Constituinte, 

considerada em termos educacionais a mais progressista, serviu como 

mediadora das diferentes ideias.  

Contudo, nem o Manifesto dos Pioneiros nem o texto constitucional 

solucionaram o problema da educação nas classes populares, porque estes 

documentos tinham ligação com o otimismo pedagógico voltado para as elites 

e não aos interesses do povo. 

 

1.3.3- AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E A EDUCAÇÃO 
 

Diferentes Constituições e regimes marcaram a educação no Brasil. 

A primeira data de 1824; até agora foram oito Constituições: de 1824, 1891, 

1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988. Somente as de 1891, 1934, 1946 e 

1988 foram votadas com representação popular. 

1824- Constituição imperial que implantou colégios e universidades aos direitos 

civis e políticos; fixou a gratuidade do ensino primário; 

1891- Primeira constituição republicana instituiu o sistema federativo de 

governo; 

1934- Atribuiu à União fixar as diretrizes e bases da educação nacional; 

1937- Inverteu as tendências democráticas e implantou o Estado Novo; 

 

_____________ 

10- Peleguismo (pelego): trabalham disfarçadamente contra os interesses dos sindicalizados; 
                       pessoa Influente adepto ao imperialismo. 
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1946- Defendia valores como liberdade, defesa da dignidade humana e 

solidariedade com sustentação para a educação; 

1967- Ampliou o fortalecimento do ensino particular; 

1969- A escola passou a ter vigilância permanente dos agentes políticos do 

Estado, gerando Atos Institucionais contra a ação docente; 

1988- Reconquista de cidadania sem medo; a educação ganhou relevância. 

 

 

 

1.3.4- O ESTADO NOVO 

 

O Estado Novo foi uma ditadura imposta ao povo no governo de 

Getúlio Vargas, um regime que visava atender aos interesses do capitalismo, 

onde o Estado passou a assumir apenas o apoio à educação pública 

insentando-se totalmente da responsabilidade pela educação. Este fato fica 

evidente no Artigo 130: 

O ensino primário é obrigatório e gratuito. A 

gratuidade, porém, não exclui o dever de solidariedade dos 

menos para com os mais necessitados; assim, por ocasião da 

matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou 

notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, uma 

contribuição módica e mensal para a caixa escolar. 

(CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA) 

O momento na Europa era de final da Segunda Guerra Mundial; no 

Brasil crescia o desejo e a manifestação da criação dos governos populares 

que motivaram a sociedade brasileira. Este período de 1945 a 1947, não 

diferente dos demais foi de luta e fortalecimento e de formação de partidos 

para eleger o novo Presidente, o general Dutra. Durante seu governo (1946 a 

1950), a democracia foi ameaçada, as tendências socialistas foram incutidas, 

sobretudo por educadores, fazendo com que, a nível pedagógico o 

pensamento se distanciasse da ideologia dominante. 
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1.3.5- AS LEIS DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 

NACIONAL 

 

Os termos diretrizes e bases surgiram a partir da necessidade de 

organização de um sistema educacional descentralizado. Carneiro (1998) 

apresenta o sentido denotativo das palavras; bases são fundamentos, 

sustentação e diretrizes conceituam alinhamento, normas de procedimento; 

aliadas a educação às bases tem uma concepção política enquanto as 

diretrizes um conteúdo de formulação operativa. 

 

1.3.5.1- A LDBEN 4024/61  

Foi à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

sendo apelidada de “guerra dos 13 anos” devido ao tempo de 

encaminhamento, discussões e aprovação do texto. Seus eixos principais 

foram: 

è Dos fins da educação, 

è Do direito à educação, 

è Da liberdade de ensino, 

è Da administração do ensino, 

è Dos sistemas de ensino, 

è Da educação de grau primário, 

è Da assistência social escolar, 

è Dos recursos para a educação. 

Possibilitou ainda o acesso ao Ensino Superior, independente do 

curso que o aluno tivesse feito antes, podendo o aluno mudar de um campo 

para outro, sem ter que recomeçar os estudos. 

Atendia aos Ensinos Primários (quatro anos), Ciclo Ginasial do 

Ensino Médio (quatro anos), Ciclo Colegial do Ensino Médio (três anos) e 

Ensino Superior. 
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A passagem do Primário para o Ginásio era feita através do exame 

de Admissão. 

Os Ciclos Ginasial e Colegial eram divididos em ramos de Ensino: 

Secundário, Comercial, Agrícola, Normal, Industrial e outros. 

 

1.3.5.2 - A LDBEN 9394/96 

A Lei Darcy Ribeiro sancionada em dezembro de 1996 dá respaldo 

à autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira como 

condição para a Escola executar de fato o seu Projeto Pedagógico. Do projeto 

inicial do Deputado Octávio Elísio em 1988, ao substituto Senador Darcy 

Ribeiro passaram-se oito anos. 

 Devido às transformações políticas, científicas e tecnológicas 

houve a necessidade de inovar a educação buscando novos paradigmas a fim 

de preparar e qualificar o trabalhador, valorização do pensamento, da 

criatividade e da imaginação, tirou a vez da memorização. A partir desta nova 

visão de sociedade a nova legislação fundamenta-se em quatro eixos: a 

descentralização da gestão educacional, democratização e flexibilização do 

sistema nacional de educação, garantia de uma educação de qualidade e 

desenvolvimento de um sistema de avaliação capaz de acompanhar os 

processos educacionais. 

 Uma nova Lei educacional só pode ser importante ao conseguir 

um consenso social, deve favorecer a leitura de mundo, das realidades, pois a 

Lei é uma só, mas o país é diversificado, portanto é necessário visualizar onde 

estão os conflitos. É preciso identificar as formas de participação na escola e 

questionar: Quem é o responsável pela escola? A quem esta escola pertence? 

Para quem ela existe? Para quem ela deve continuar a existir? O que é básico 

na educação básica? 
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Certamente, diz Carneiro (1998), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação não irá responder estas questões, porém, a mudança de padrões 

políticos e educacionais que visem à reestruturação, o gerenciamento da 

escola e a aplicação de metodologias adequadas à realidade escolar, sem 

dúvidas fazem renascer a esperança de um currículo atualizado, de formação 

e qualificação docente, investimento financeiro na educação e sistemas de 

ensino articulados, por meio de relações governamentais que gerem um novo 

padrão de responsabilidades na formulação e implantação de políticas para a 

educação. 

 A LDBEN 9394/96 propõe: Educação Básica: Educação Infantil 

(variável), Ensino Fundamental (oito anos), Ensino Médio (três anos) e Ensino 

Superior. 

 Os níveis da Educação Escolar passam a ser dois: Educação 

Básica e Educação Superior; a Educação de Jovens e Adultos, a Educação 

Profissional e a Educação Especial são modalidades de Educação; a 

Educação Básica, nos níveis fundamental e médio, passam a ter carga horária 

mínima de 800 h anuais, distribuídas em 200 dias letivos anuais mínimos. 

Os grandes eixos são: 

è Da educação, 

è Dos princípios e fins da educação nacional, 

è Do direito à educação e do dever de educar, 

è Da organização da educação nacional, 

è Dos níveis e das modalidades de educação e ensino: 

è         Da composição dos níveis escolares 

è         Da educação básica 

è         Das disposições gerais 

è         Da educação infantil 

è         Do ensino fundamental 

è         Do ensino médio 

è         Da educação de jovens e adultos 

è         Da educação profissional 
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è         Da educação superior 

è        Da educação especial 

è Dos profissionais de educação, 

è Dos recursos financeiros, 

è Das disposições gerais, 

è Das disposições transitórias. 
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CAPÍTULO 2 

A ESCOLA PÚBLICA DE HORÁRIO INTEGRAL 

  O Centro Integrado de Educação Pública (CIEP), surgiu com o 

objetivo de organização escolar para funcionar de 08:00 às 17:00 (1° P.E.E.) e 

de 08:00 às 16:00 (2° P.E.E.), com capacidade para abrigar cerca de 1000 

alunos distribuídos da seguinte forma: cerca 600 alunos ou mais no horário 

integral e 400 alunos na educação juvenil, hoje nomeada como educação de 

jovens e adultos. 

 Segundo Mignot (1988), com o intuito de dar a grande virada na 

educação, baseado nas pesquisas de Anísio Teixeira, na Bahia em 1950, no 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), com a tentativa de recuperar suas 

intenções, já presentes em 1925, de implantar uma escola de período integral 

voltada para a formação do cidadão. Este Centro, composto de quatro “escolas-

classe” e uma “escola-parque”, visavam atender jovens das classes populares 

em regime de período integral. Seus objetivos eram assim definidos: 

a) Dar aos alunos a oportunidade de maior integração na comunidade 

escolar, ao realizar atividades voltadas para a comunicação entre os 

alunos, 

b) Tornar os alunos conscientes de seus direitos e deveres, preparando-os 

para atuar como simples cidadãos ou líderes, mas sempre como 

agentes do processo social e econômico; 

c) Desenvolver nos alunos a autonomia, a iniciativa, a responsabilidade, a 

cooperação, a honestidade, o respeito a si mesmo e aos outros. 

Seguindo uma concepção escolanovista, que propõe a formação 

das classes populares, onde a escola é vista como instituição que contribui 

para instauração de uma ordem social democrático liberal, a partir da formação 

do cidadão através das noções de seus direitos e deveres, assim como 

desenvolver valores como autonomia, iniciativa, responsabilidade e 

cooperação, surgiram os CIEPs. 
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Foram projetados por Oscar Niemeyer, com três blocos contendo: 

no bloco principal três andares onde estão as salas de aula, centro médico, 

cozinha e refeitório; nos CIEPs construídos no 1° P.E.E. (Programa Especial 

de Educação), no 2° bloco fica o salão polivalente incluindo a quadra de 

esportes e o 3° bloco, construído de forma octogonal fica a biblioteca e sobre 

ela as moradias para alunos residentes. Nos CIEPs construídos no 2° P.E.E. a 

biblioteca e a residência estão no terraço do bloco principal. 

Os CIEPs foram construídos nas áreas mais carentes do Município 

e do Estado, oferecendo as seguintes modalidades de ensino: pré-escolar à 4ª 

série (antes da LDBEN 9394/96) ou de 5ª à 8ª séries, (hoje, 1º ao 9º ano 

escolar), reunindo na mesma unidade escolar, crianças da mesma faixa etária. 

Com a implementação e efetivação da atual LDBEN, já não é de 

“responsabilidade” do Estado, a educação infantil e o primeiro segmento do 

ensino fundamental, ficando, portanto, o compromisso com o ensino médio. 

Porém, devido às condições precárias em determinados municípios, em 

atender a esta determinação da lei e à demanda da população, sobretudo 

nesta faixa etária, em algumas unidades escolares da rede pública estadual, 

estas modalidades continuam sendo oferecidas e a cada ano, reduzidas. 

Implantados no governo de Leonel Brizola, os CIEPs tinham 

propostas e objetivos mais amplos que as escolas tradicionais/regulares. Cada 

CIEP, durante oito horas diárias tinha a intenção de aumentar o rendimento 

global do aluno, através de atividades de acordo com a modalidade de ensino, 

com a função de se tornarem um centro comunitário de educação, numa 

perspectiva de integração com a comunidade, cultura e lazer. Além do horário 

integral, atenderiam a “educação juvenil” para alunos a partir de 14 anos que 

não tiveram escolaridade no tempo normal e idade própria, além do projeto 

aluno residente, com o objetivo de suprir a ausência dos pais ou responsáveis, 

sob a responsabilidade de mãe e/ou pai social. 
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Visando à precariedade da maioria dos alunos que são oriundos de 

classe social de baixa renda, o CIEP propunha assistência médico-

odontológica, refeições e higiene diária. 

Muitas críticas foram feitas em relação a estas escolas, primeiro que 

os “Brizolões” (apelido dado pelo povo devido o seu idealizador) não dariam 

conta de atender a todas as crianças e somente 5% dos alunos do Estado do 

Rio, afirmavam também que seria formada uma rede paralela à rede pública 

regular, como de certo modo ocorreu, pois vinculada à Secretaria de 

Educação, a Secretaria Extraordinária de Educação era responsável 

especificamente, pelos CIEPs; o investimento na construção e manutenção 

dos CIEPs, foram entregues à administração das secretarias de educação 

estadual e municipal, quanto aos professores, foi realizado concurso para 

contratação desses profissionais. 

Os Centros Integrados de Educação Pública foram construídos no 

Estado e Município do Rio de Janeiro com a finalidade de serem uma escola 

aberta à democracia, desafiando os paradigmas e voltados para uma 

educação inovadora, fundamentando-se nas propostas de Anísio Teixeira e 

Darcy Ribeiro com o objetivo de formar cidadãos politizados e conscientes do 

seu papel social, preparando-os para enfrentar os obstáculos que a vida em 

sociedade lhes impõe. 

 A construção dessas mudanças na educação aparentemente 

utópicas, pautada em uma estrutura de trabalho bem elaborada, onde a 

participação e a conscientização sejam possíveis e favoreçam os excluídos, 

leva-nos a investigar: 

ü Qual a importância da escola de horário integral? De que maneira sua 

qualidade ou excelência é fruto das produções realizadas por educadores, 

educandos, direção, funcionários administrativos, pais e comunidade em 

parceria, pode ser um elemento de avanço para a democracia? 

ü Como os CIEPs tornaram-se produtos de uma política de democratização 

do ensino público? 
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ü Qual a função social e democrática dos CIEPs, uma vez que estas escolas 

visam ao atendimento, sobretudo, à classe menos favorecida? 

ü Qual o papel do gestor e dos educadores, como agentes transformadores 

das comunidades onde os CIEPs estão inseridos, partindo de uma 

pedagogia escolanovista e construtivista? 

ü Por que, em sua maioria, os CIEPs de horário integral, não deram certo? 

• Municipalização 

• Despreparo dos profissionais e jornada de trabalho de 40 horas 

• Apoio da FUNDAR (Fundação Darcy Ribeiro) e 

Término da Secretaria Extraordinária de Educação. 

Segundo Lúcia Veloso Maurício, no artigo Escola Pública de Horário 

Integral: o que se lê, o que se vê, artigo que partiu de uma pesquisa realizada 

em quatro CIEPs de horário integral, ficou clara a diferença entre escola para 

pobre e escola pobre, esta, considerada sem credibilidade, rejeitada, do 

descaso, da discriminação, etc e que os educadores chamam de Brizolão, 

embora creditem esses atributos nas escolas públicas “comuns”, onde os 

índices cada vez maiores de repetência, evasão escolar, despreparo dos 

profissionais envolvidos e descaso das autoridades competentes nesta área, 

conduzem ao conformismo da maioria, instalando uma escola ineficiente, 

incapaz de criar condições em seus alunos para o conhecimento mínimo e 

integrá-lo à sociedade. 

Com a deficiência do sistema educacional, pode-se afirmar que a 

maioria das escolas transformaram-se apenas em um local de trabalho 

individualizado e não uma organização com objetivos elaborados e efetivados 

pela ação de seus profissionais. Para garantir a coesão entre seus membros é 

fundamental que cada escola conheça e discuta sobre a comunidade com a 

qual irá trabalhar, assim como os aspectos sociais, psíquicos e culturais, 

construindo assim um parâmetro significativo e atualizado sobre a função 

desta escola e a importância dela para tal comunidade. Deve ressaltar uma 

prática de reflexão coletiva, que não se atinge de uma hora para outra; cada 
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escola é única no sentido que para cada uma, a realidade, os encontros de 

situações e pessoas são diferenciados. 

Para uma educação emancipadora e um ensino crítico visando à 

formação de cidadãos e à transformação, faz-se necessária a produção e a 

socialização dos conhecimentos do dia-a-dia onde, através de ações 

educativas e pedagógicas participem alunos, professores e outros envolvidos 

no processo de construção do conhecimento, assegurando também à 

qualidade educacional nas classes menos favorecidas. 

O dia-a-dia dos educadores produz o conformismo e choca-se com 

as diferentes culturas, quantidades de horas trabalhadas, ideologias e projetos 

de vida diferenciados, porém, a reflexão crítica de sua prática pedagógica, a 

visualização da sua função enquanto docente e agente pesquisador, capaz de 

intervir na realidade do aluno, interfere também na sua própria condição de 

agente transformador de uma realidade social fazendo com que o educador se 

torne um representante da classe trabalhadora ou desfavorecida. 

A educação na escola pública precisa ser entendida como um 

processo de desenvolvimento do educando e do educador integrado numa 

visão de compreensão dos diversos níveis do conhecimento. Para isso, estar 

inseridos em um novo paradigma que sugere educar para as novas 

experiências, ideias, para a autonomia e para a vida é um desafio. Esse 

paradigma aplica-se não só a escola, mas, também a família e a outros 

espaços pedagógicos e sociais. 

A partir desta visão crítica, a escola pública de horário integral surge 

a fim de socializar o conhecimento levando a uma qualidade social e cultural, 

apontando para uma qualidade política e com a função de ser uma escola 

democrática. Não basta somente verificar, que a grande massa de excluídos 

socialmente, estão nas escolas públicas. O que falta é uma política que 

possibilite as condições de igualdade e um estado realmente comprometido 

com a democracia, sem passar pelo “populismo”. 
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2.1- AS CONCEPÇÕES DE ANÍSIO TEIXEIRA 

 

 O conceito de educação integral foi desenvolvido a partir do 

movimento operário. Segundo Coelho e Cavaliere (2002), coube a Paul Robin, 

pedagogo e militante do movimento operário, sistematizá-lo e conseguir 

estruturar uma prática pedagógica com base neste conceito. Alguns princípios 

a fundamentam como: processo de formação humana, sua permanência, 

superar a alienação, tática de luta segundo o movimento anarquista e por fim 

articular a individualidade e a coletividade. Nesta perspectiva, a educação 

integral organizava-se em torno da vivência cotidiana da comunidade escolar 

através da liberdade e solidariedade como prática social e cultural.  

    Esta concepção de educação escolar mais ampla, de preparação 

para o trabalho e cidadania, estavam presentes nas idéias de Anísio Teixeira, 

um grande pensador e político, foi sendo desenvolvida e aperfeiçoada por toda 

a sua obra e envolveu diversos elementos, entre eles, a sua permanente 

defesa do aumento da jornada escolar dos alunos nos diferentes níveis de 

ensino. 

 As ideias de Anísio Teixeira sobre uma nova concepção de 

escola surgem no antigo Distrito Federal (Rio de Janeiro), nos anos 30, ao dar 

continuidade à gestão de Carneiro Leão e Fernando de Azevedo que foi 

considerada a corrente mais avançada do pensamento educacional. Com uma 

série de inovações pedagógicas, a escola dessa época nasce fixando uma 

nova tradição pedagógica, que marcou para sempre a história da educação no 

Rio de Janeiro. É o próprio Anísio Teixeira, o terceiro e último diretor de 

instrução pública, quem afirma: 

 Em 1924 se inicia, no Rio de Janeiro, 

a fase mais intensa de reconstrução de semelhante estado de 

coisas. Um período laborioso de estudo, exame de 

consciência e experimentação parcial de soluções,procurando 

um ajustamento dos meios aos fins, precede a reforma 
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totalitária e de perspectivas mais corajosas de 1928.  (Apud 

CAVALIERE e COELHO, 2002, p. 150). 

De acordo com os princípios de cada administrador, a 

implementação dessas inovações pedagógicas foram baseadas nos princípios 

da escola nova. Como Anísio Teixeira descreve (1930, 191), a gestão de 

Carneiro Leão foi marcada por um “certo preparo vivo, mas prudente”, a de 

Fernando de Azevedo foi “impetuosa” e a sua foi ousada e polêmica, além de 

ser a mais madura, uma vez que por meio dela é que as escolas primárias do 

antigo Distrito Federal finalizaram o seu processo de inovação pedagógica. 

                    Segundo Coelho e Cavaliere em Educação Brasileira em Tempo 

Integral (2002, 47-48), Anísio Teixeira procurou elaborar o seu projeto 

educacional, objetivando transformar o aglomerado de escolas em um sistema 

de ensino organizado e planejado de acordo com os princípios da escola 

progressiva, isto é, da escola formulada por Dewey e Kilpatrick, fundamentada 

numa filosofia social, onde o ensino se desse através da ação, num processo 

de reconstituição da experiência individual, que se confundisse com o próprio 

processo de viver. 

 Para a elaboração deste projeto, Anísio precisou vencer vários 

desafios: a) conciliar a organização homogeinizada das classes com as 

particularidades e individualidades dos alunos; b) fazer com que as crianças se 

familiarizem com os aspectos tanto da ciência quanto da democracia, a partir 

de sua participação em inúmeras atividades escolares; c) criar uma nova 

maneira tanto de ensinar quanto de aprender, a fim de que a educação deixe 

de ter como objetivo a simples assimilação da matéria; d) transformar as 

escolas em casas de educação com a função de incutir nos alunos os 

elementos básicos da cultura nacional, que estava sendo gestada naquele 

momento. 

Por meio do Decreto 3763 de 1° de fevereiro de 1932, que trata da 

implementação de um conjunto de modificações no interior do Departamento 

de educação do antigo Distrito Federal, são criadas superintendências e 
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divisões de ensino na tentativa de tirar o professor do seu isolamento para que 

possa se ligar ao sistema educacional como um todo, pois Anísio Teixeira era 

contra a educação utilitária. Nestas reformulações, destaca- se o 

aparelhamento escolar, as bibliotecas, cinema educativo e do instituto de 

pesquisas, demonstrando a preocupação com a cultura, com as instalações 

escolares como um todo e com o estudo e pesquisa de novos métodos de 

ensino, já que o instituto de pesquisas passa a funcionar como uma divisão de 

programas e atividades extraclasses, que se propõe a pensar, planejar e 

modificar o ensino a partir do exercício diário da classe; além da implantação 

das superintendências de educação física, jogos, recreação, educação 

musical, desenho e artes, a fim de enriquecer o ensino. 

     De acordo com as autoras (p.57), a escola nova não furtou os 

alunos de se apropriarem do conhecimento sistematizado, simplesmente 

tentou mudar a forma de sua absorção, que deveria ser feita de maneira ativa, 

com o aluno se envolvendo diretamente no processo ensino-aprendizagem. 

    Pode-se afirmar que a educação integral promovida por Anísio 

Teixeira no Rio de Janeiro, nos anos 30, inspira a educação de tempo integral 

dos dias de hoje, pelo seu modo globalizado de enxergar o ensino desde 

aquela época, constituindo-se como uma possibilidade para o futuro de uma 

escola primária de boa qualidade. 

 

2.2- AS CONCEPÇÕES DE DARCY RIBEIRO 

 

   O programa idealizado por Anísio Teixeira que deveria se 

completar em 1938 confronta-se com a onda fascista que se instala no Brasil 

com o Estado Novo, quando a educação assume uma perspectiva utilitarista. É 

retomado apenas em 1982, após longos anos de ditadura, no Estado do Rio 

de Janeiro, sob a coordenação de Darcy Ribeiro, vindo a se constituir no 
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programa de implementação do horário integral especial de educação, que se 

materializou na proposta pedagógica desenvolvida nos CIEPs. 

    Pensado por Darcy Ribeiro, o horário integral aparece como 

essencial no processo de aprendizagem e se justifica pedagogicamente: a 

educação integral que socializa a instrução escolar e a formação cultural, vista 

como parte fundamental do processo de aprendizagem, exige tempo e espaço 

para a formação do cidadão.  

     O impacto nacional causado pelo programa dos CIEPs colocou 

em discussão não as escolas, mas a disputa político-partidária representada 

por Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Por conta dessa marca, constata-se que o 

horário integral em escolas públicas, no Estado do Rio de Janeiro, sofreu dois 

momentos de retrocesso em sua implantação, em 1987 e em 1995 e jamais foi 

restabelecido, depois de 1989, como política pública de educação no município 

do Rio de Janeiro, em ambos os casos com enormes perdas tanto financeiras 

quanto pedagógicas. 

 A grandeza da rede pública escolar e a sua deficiência caminham 

paralelamente e marcam por demonstrarem números alarmantes, o capítulo 

Educação no Brasil de Darcy Ribeiro no Livro dos CIEPs (1986), apresenta 

dados do censo nacional de 1970 e 1980, que afirma que o produto da 

máquina educacional brasileira, são 500 mil analfabetos adultos por ano e 

meio milhão de jovens brasileiros que chegam, anualmente aos dezoito anos 

analfabeto. No Rio de Janeiro os números chegam a 50 mil analfabetos 

anualmente, a maioria, com três a quatro anos de escolaridade.     

“A educação que o Rio de Janeiro, 

nessa época, provê a população é de tão baixa qualidade 

como a que se ministra nas áreas mais pobres do país. 

Tamanho fracasso educacional não se explica. Se fosse por 

falta de escolas isso não aconteceria, pois, elas são 

numerosíssimas e a quantidade de alunos que as freqüentam 

ocupam quase a metade da matrícula, sobretudo na primeira 

série. Muitos fatores contribuem para esse fracasso, mas a 
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verdadeira causa não reside em nenhuma prática pedagógica. 

Reside, isto sim, na atitude das classes dominantes 

brasileiras, que excluem e marginalizam os trabalhadores”. 

(RIBEIRO, 1986, p.13). 

A condição do iletrado, do analfabeto e do analfabeto funcional, que 

somente desenha o nome e que a sociedade considera alfabetizado, porém, 

incapaz de transmitir, ler e interpretar uma informação escrita aumentará ainda 

mais os índices mencionados e pior situação é que chegarão à vida adulta 

marginalizados da cultura, de seu povo e do seu tempo, por não estarem 

integrados à sociedade letrada. 

       Apesar das pesquisas demonstrarem o crescimento positivo do 

sistema educacional brasileiro, o que se obteve foi um crescimento somente 

quantitativo e uma escola incapaz de cumprir a sua função básica de 

alfabetizar a população. 

Dados dos censos realizados em 1970 e 1980 apontam que no total 

de 65,8 milhões de brasileiros com mais de dez anos de idade, 24 milhões 

nunca haviam  freqüentando a escola, sendo 8,7 das cidades e 15,3 nas zonas 

rurais; outro dado relevante é que em 1980, o censo realizado reproduziu 

praticamente os mesmos números absolutos de analfabetos funcionais, com 

um aumento de 32 para 36,3 milhões, demonstrando assim que os problemas 

educacionais vem se agravando. 

Do último censo realizado em 2010, pelo IBGE, com resultado 

divulgado no dia 29 de abril de 2011, por Alessandra Duarte, Bruno 

Góes e Letícia Lins, do Jornal O Globo e Fonte: G1 - Edição José Afonso Jr., 

apontou que o país tem 14.612.183 de analfabetos entre mais de 162 milhões 

de brasileiros com mais de dez anos de idade, o que representa 9,02% da 

população a partir desta faixa etária. Destes, 9,4 milhões de pessoas que não 

sabem ler nem escrever vivem em áreas urbanas e 5,2 moram em zonas 

rurais. O Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo, com 17,6% da 

população com mais de dez anos de idade. No Norte, o índice registrado foi de 
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10,6%. No Centro-Oeste, o analfabetismo atinge 6,6% da população, segundo 

o Censo 2010. No Sudeste, o índice é de 5,1%. No Sul, a taxa de 

analfabetismo registrada foi de 4,7%, a menor do país. Entre os estados, o 

maior índice de analfabetismo foi registrado em Alagoas, com 22,52% da 

população acima de dez anos de idade. Em seguida aparecem Piauí (21,14%) 

e Paraíba (20,20%). O menor índice é do Distrito Federal (3,25%), seguido por 

Santa Catarina (3,86%), Rio de Janeiro e São Paulo (ambos com o índice de 

4,09%). 

   A partir desses dados, chega-se ao resultado que em dez anos, o 

analfabetismo no país só caiu quatro pontos percentuais. Hoje, há ainda 13,9 

milhões de brasileiros, com 15 anos ou mais, analfabetos. É o equivalente a 

9,63% da população nessa faixa etária - no Censo de 2000, esse percentual 

era de 13,64%.  Como resultado final, soma-se em nosso país, 14,6 milhões 

de analfabetos. 

 Através desta realidade baseada em pesquisas, o fracasso 

escolar não pode ser compreendido somente pela falta de escolas e nem por 

falta de escolaridade, existem diversas causas que favorecem ou facilitam o 

fracasso do sistema educacional entre elas, a atitude da sociedade dominante 

sobre a sociedade dominada e o descaso das autoridades competentes com o 

povo. Assim, é possível reconhecer que a escola é elitista e seletiva, 

recebendo crianças de classes populares e educando-as como se tivessem 

vindo de classe mais favorecidas, esquecendo-se de que a sua demanda e a 

sua educação é para o povo a partir da realidade que se encontra. 

    Tanta indiferença e desigualdade social, leva ao descaso das 

necessidades reais na qual “clamam” a sociedade popular, transformando a 

escola pública, como cita Darcy Ribeiro, em uma escola pervertida e 

antipopular. 

 Em 1983, nunca em tão pouco tempo o Estado do Rio de Janeiro, 

teve uma Escola aberta ao povo que enfatizasse uma práxis educacional e 

social de qualidade. 
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 O programa dos CIEPs retoma o lugar de competência por sua 

filosofia, como conjunto de qualidade educacional e de vida social para as 

classes sociais mais pobres, discriminadas pela miséria, racismo e educação. 

 Darcy Ribeiro compreendeu a vontade, as ideias e sentimentos 

de uma sociedade pluriétnica e sua relação com o poder, interferindo no 

espaço “exclusivo de pedagogos” para eliminar a desigualdade e injustiças 

históricas; sua proposta acumula experiências na construção de uma escola 

cidadã, isto é, autônoma, democrática e de qualidade social. Esta ideologia 

entra em conflito com ideologias implantadas pela força para consolidar o 

poder da elite dominante, forjando compromisso na prestação de serviços 

públicos. 

    Segundo Darcy Ribeiro, ao expôr à Comissão de Educação e 

Cultura do Senado Federal em 4 de maio de 1983 fragmentos do livro Nossa 

escola é uma calamidade, os Centros Integrados de Educação Pública é uma 

utopia possível, que possibilita uma vida melhor para a população de nosso 

estado, com uma política educacional em que se inclui uma proposta 

pedagógica compartilhada com todos os envolvidos no processo. 

 

 

2.3- UMA ESCOLA PARA TODOS 

Renovar a escola pública brasileira, respeitando a cultura e o 

universo do aluno, é um desafio, sobretudo aquele que precisa sobreviver nas 

áreas mais pobres e baseando-se em Anísio Teixeira através de sua proposta 

escolanovista, como crítica à escola tradicional e instaurando uma 

interpretação da educação, valorizando o sentimento, os aspectos 

psicológicos, os processos pedagógicos, o aluno e o professor, a 

espontaneidade e a qualidade, o aprender a aprender, fez com que através da 

eleição de Leonel Brizola para governador do Rio de Janeiro, uma nova 
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proposta de escola fosse implantada neste estado. De 1983 a 1986 foram 

lançados os CIEPs com mais de 200 unidades. 

 Como marco revolucionário a educação nos CIEPs, propõe um 

programa integrado onde o potencial dos alunos sejam valorizados e a 

aprendizagem esteja voltada para as questões sociais e culturais em que estão 

inseridos. Faz-se necessário também o trabalho coletivo entre todos os 

envolvidos no processo de construção pedagógica nesta escola, a fim de 

evidenciar as propostas mais amplas na nova metodologia educacional. 

 Atendendo às necessidades sociais, os CIEPs têm o 

compromisso em transformá-las; alimentação, material escolar, uniforme, 

atendimento médico e odontológico são oferecidos como suprimento dessas 

carências em comunidades mais pobres. Além disso, tornam-se motivo de 

admiração pela sua arquitetura e estrutura educacional, assim como motivo de 

divisão dentro da própria classe de professores; contudo os CIEPs constituem 

um conjunto que o classifica como uma escola de educação integral e de 

qualidade eficaz para todos, onde o processo de democratização social torna-

se possível. 

 

 

2.4- PROPOSTA PEDAGÓGICA  
 

 Como proposta pedagógica, os CIEPs apresentam um modelo de 

escola pública como promotora efetiva de inclusão social das classes mais 

pobres, capaz de desenvolver o potencial dos alunos. As ações pedagógicas 

desenvolvidas nos CIEPs partem de uma visão interdisciplinar de modo que o 

trabalho de um profissional integre e reforce o trabalho do outro; assim todos 

os funcionários são convocados a participar do processo educativo. Foi criada 

também uma CPT (Consultoria Pedagógica de Treinamento) que, entre outras 

atribuições, deveria aperfeiçoar e orientar as equipes técnico-pedagógicas dos 

CIEPs para organização do currículo e acompanhamento do processo do 

trabalho pedagógico, sobretudo a alfabetização, ao estudo dirigido e ao 
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desenvolver os treinamentos em serviços recebidos pelos professores e 

funcionários. 

O trabalho da CPT fundamentou o planejamento nos CIEPs  a 

partir dos seguintes eixos: 

• Vontade política de fazer uma escola pública honesta e eficiente, 

• Gestão democrática da escola, 

• Valorização e respeito à bagagem cultural do aluno, 

• Prioridade à linguagem/alfabetização, 

• Essencialização dos conteúdos, 

• Adequação dos conteúdos, da metodologia e do processo de 

avaliação, 

• Interdisciplinaridade. 

Segundo Gramsci, o intelectual orgânico, no interior da classe que 

pertence tem a função a nível econômico, cultural, social, político e ideológico 

de organizador, dirigente e educador. Cabe-lhe suscitar entre os membros de 

classe a que está organicamente ligado uma tomada de consciência de sua 

comunidade de interesse, e promover no interior da classe uma concepção de 

mundo homogênea e autônoma. O intelectual tem a tarefa de criar uma 

ideologia capaz de tornar a classe não só dominante, mas hegemônica. 

“Essa luta pela unidade na diversidade 

dos sujeitos políticos-coletivos-autônomos é que tem de estar 

presente para os professores que pretendem assumir de 

forma efetiva o seu papel enquanto intelectuais orgânicos cuja 

função básica é elevar o senso comum, elevando-o a uma 

consciência crítica”. (GRAMSCI, 1978, apud FARIA, 1991, 

p.28) 

Através das ideias de Gramsci sobre educação e hegemonia, a 

função da escola pode se justificar como destaque da sociedade, no sentido 

de que a socialização tem como objetivo contribuir para que as classes 

populares subam ao poder, é válido pressupor que: a) as crianças das classes 
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populares deverão receber ensino de muito boa qualidade, b) que a ordem 

econômico-social existente é prejudicial aos interesses dessas classes e deve 

ser transformada, c) que somente a partir da escola é que acontecerão as 

transformações sociais. 

 Porém, no Livro dos CIEPs (p.13), a fala de Darcy Ribeiro não 

coincide inteiramente com os pressupostos citados, pois afirma que a 

discriminação social das classes populares é resultado da “desmoralização” da 

sociedade brasileira, por serem membros das classes dominantes 

descendentes dos senhores de escravos; afirma ainda que nosso atraso 

educacional é uma seqüela do escravismo; assim sendo, o fracasso da 

educação brasileira é atribuído a classe dominante deformada com origem nos 

escravocratas. 

 Dos pressupostos citados, apenas o primeiro é ressaltado na fala 

de Darcy Ribeiro, quanto ao segundo nem é considerado, porque em seu 

discurso a questão tratada é de ordem cultural, envolvendo tudo que se refere 

à cultura popular. 

No dia-a-dia dos CIEPs, a educação não pode 

mais ser dissociada das manifestações culturais e artísticas, 

sobretudo daquelas que já se desenvolvem no interior da 

própria comunidade. Afinal, elas são a ponte viva que leva a 

comunidade para dentro da escola e vice-versa. (RIBEIRO, 

1986) 

    A proposta pedagógica dos CIEPs tinha o objetivo de priorizar a 

qualidade de ensino e para isso, integrar as atividades físicas no currículo 

escolar e abrindo espaço para o trabalho de animação cultural integrando a 

escola na vida da comunidade (pais, vizinhos, professores, funcionários e 

alunos), uma escola com essa proposta, deve ser uma comunidade onde o 

aluno vivencie e aprenda as relações da sociedade que estará inserida, onde o 

pensar, o agir e o criar, estejam presentes nas ações da escola de acordo com 
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a realidade daquela comunidade escolar; uma escola onde se identifica uma 

dinâmica permanente de pensamento e prática cotidiana. 

 Como apoio ao professor, foi criado um rico material com o fim de 

atender as necessidades dos alunos e servir de auto-instrução para os 

professores. Integram o material: cartazes, figuras, painéis, livros e jogos 

educativos variados, para trabalhar a linguagem, matemática e outras áreas de 

conhecimento. 

 

 

2.5- PROFESSOR, EDUCADOR, AGENTE ATIVO E 

       TRANSFORMADOR: 
 

    Na proposta educacional, qualidade social passa por desenvolver 

ações pedagógicas onde a reflexão e o pensar crítico façam parte do cotidiano, 

visando à formação do cidadão como transformador do sistema capitalista e, 

conseqüentemente, ideológico instalado na sociedade. Com isso, professores, 

alunos, funcionários administrativos, pais e comunidade bairro, liderados pela 

equipe de direção, desempenham um importante papel no processo social. 

 O professor é o elemento fundamental da proposta pedagógica, 

auxiliando na tarefa de conduzir a criança e o adolescente a fazerem parte do 

mundo letrado, valorizando a experiência anterior de cada um; é também o elo 

entre os conhecimentos práticos adquiridos e o conhecimento formal exigido 

pela sociedade. Outro fator considerável aponta o professor como responsável 

pela promoção da auto-confiança como estimuladora da vontade de descobrir 

ou aprender. A fim de dar suporte ao trabalho realizado pelo professor, o 

Programa Especial de Educação (P.E.E. I e II), criou materiais pedagógicos 

específicos para atender as turmas de modo adequado aos objetivos dos 

CIEPs, além de horas para estudo diário, encontros e cursos de atualização 
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profissional, promovidos por uma fundação específica para os CIEPs, a 

Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR).  

    O programa propõe ainda uma diversidade de atividade que 

auxiliavam o professor em sua prática educativa e ao aluno nas diferentes 

maneiras de ver, ler e posicionar-se no mundo. Atividades como estudo 

dirigido, vídeo educação, sala de leitura, educação física, animação cultural e 

biblioteca, cada uma dentro de suas especificidades, mantinham compromisso 

de resgatar a auto-estima, encorajar, motivar e recuperar o desejo de 

aprender, que neste contexto não se tratava apenas em decifrar códigos 

lingüísticos, mas, decifrar os códigos da leitura de mundo; aparentemente uma 

proposta utópica, porém, fortemente transformadora. 

 

2.6- CRÍTICAS SOBRE A ESCOLA DE HORÁRIO INTEGRAL 

 

Segundo Cavaliere (2002; p.119), a escola pública de horário 

integral no Rio de Janeiro, é vista a partir de dois blocos, um favorável e outro 

contrário à sua implantação. O primeiro bloco foi sub-dividido em dois ciclos, 

vejamos: 

• o primeiro ciclo de 1987 a 1989, utilizou dados do 1º P.E.E. 

• o segundo ciclo de 1991 a 1992, por ocasião dos projetos dos CIACs 

para o Brasil, retomou as publicações anteriores sem acrescentar a 

pesquisa empírica. 

      O bloco favorável começou a publicar, em 1990, pesquisas 

relacionadas ao 1º P.E.E., continuou com dados do 2º P.E.E. e desenvolvem 

pesquisas até hoje. 
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2.7- ENTRE CRÍTICAS E DEFESAS: O PROJETO DE HORÁRIO 

       INTEGRAL 

   Paiva (1985 apud Maurício, 2002) no debate com Darcy Ribeiro, 

introduziu a crítica ao populismo. Baseado em Paiva, Lobo Júnior (1986), 

identificou o discurso populista com o pedagógico renovador, presente na 

concepção escolanovista dos CIEPs, embora defenda o programa de saúde e 

alimentação dentro da escola, considerando que apesar das contradições, os 

CIEPs foram um laboratório social de prática educativa, tendo com obstáculo à 

sua generalização, custo e manutenção. 

 Mignot (1988 apud Maurício, 2002), argumenta em sua 

dissertação: CIEP: alternativa para a qualidade de ensino ou nova investida do 

populismo em educação? Sobre a ausência de transparência em relação a 

custos, critérios de localização, número de escolas concluídas e número de 

alunos atendidos reforçaram a ideia de que estas escolas foram usadas como 

instrumentos do populismo. 

Leal e Cunha (1991 apud Cavaliere, 2002, p.121) endosam as 

críticas citadas, pois consideram que a localização inadequada dos “escolões” 

não eliminaram o terceiro turno e a pressa nas construções para fins eleitorais, 

deixaram vazamentos e afundamentos e que obras monumentais como os 

CIEPs, além de absorverem grandes recursos financeiros tem o objetivo de 

aumentar os valores simbólicos dos governantes e engordar “caixinha” (p.483). 

O segundo ciclo de críticas negativas trata da inviabilidade de 

universalização da escola de horário integral, vários autores como Oliveira 

(1991), Brandão (1989) e Paro (1988) por afirmarem que a extensão da 

escolaridade diária não garantir o funcionamento eficaz da escola e que por ter 

um custo elevado, universalizar o ensino fundamental integral seria inviável. 

Segundo Cavaliere e Maurício (2002; p.125) três aspectos positivos 

merecem destaque por terem sido citados em contextos diversos, tanto por 

críticos como por defensores da implantação da escola de horário integral.  



 

 
 
 

68

O primeiro é a satisfação aos pais. Lima (1988) registra que, apesar 

da omissão da escola em discutir a disciplina, diante de tantos casos de 

violência, a visão dos pais era positiva um descanso saber que os filhos 

estavam na escola. Leonardos (1991) afirma que o conceito de CIEP para a 

comunidade em geral era de um prédio que funcionava uma escola de horário 

integral e que lhes dava a segurança para trabalhar e ter com quem deixar os 

filhos e ainda alimentavam as crianças. Oliveira (1991) fala da expectativa 

favorável da população que é confirmada pela avaliação externa realizada em 

1994, onde o índice de aprovação da comunidade em relação ao horário, ao 

prédio escolar, à integração criança-escola e à qualidade de vida da 

comunicação após implantação da escola, ficou acima de 80%. 

O segundo aspecto positivo ressalta o horário integral do professor 

que, segundo Paro (1988) permite intervalos para planejamento, preparação 

de material didático e aperfeiçoamento profissional indispensável diante do 

baixo padrão de qualidade do professor resultante do desprestígio da profissão 

e dos baixos salários. Arroyo (1988) considera que o horário integral do 

professor contribui de um sistema de ensino mais definido, com professores 

melhores preparados. Brandão (1989) registrou que o projeto de horário 

integral criou condições para o treinamento em serviço; Costa (1995) diz que o 

tempo mais extenso na escola propicia maior envolvimento do professor com o 

projeto de educação, Silva (1997) percebeu ênfase na formação continuada do 

professor, que constitui a principal estratégia a fim de garantir a valorização da 

cultura da criança. 

O último aspecto compartilhado pelos autores citados foi o de que a 

proposta dos CIEPs suscitou discussão sobre a escola pública. Lobo Jr. (1988) 

classificou como sem precedentes, Mignot (1988), contribuiu para o avanço do 

processo de democratização da escola pública, Brandão (1989) destacou que 

apesar das críticas, o CIEP se tornou plataforma política de todos os 

candidatos ao governo do Estado, Oliveira (1991) a discussão sobre a 

inadequação da escola pública devido ao projeto dos CIEPs, resultou na 

incorporação do direito à educação de boa qualidade em jornada ampliada às 
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reivindicações das classes trabalhadas na Constituição do Estado e na Lei 

Orgânica do Município. Garcia resume tudo dizendo que o CIEP colocou a 

discussão sobre a escola na rua. 
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CAPÍTULO 3 

UMA ANÁLISE DO CIEP BRIZOLÃO 200 

3.1- IDENTIFICAÇÃO 

O CIEP BRIZOLÃO 200-Recanto dos Colibris, instituição pública da 

rede Estadual de Educação, localiza-se à Rua Coronel Fawcett, nº 81, no 

Bairro Boa Esperança, CEP: 26145-100, Município de Nova Iguaçu, 

pertencendo à área de atuação da Coordenadoria Metropolitana I, com Ato de 

Autorização nº 18559, publicado em 25/03/1993 e Decreto de Criação nº 

20.490 publicado em D.O. de 09/09/1994.  

 

 

 

3.2- COMO TUDO COMEÇOU 

  

Projetado por Oscar Niemeyer, os CIEPs surgiram como proposta 

de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro em promover uma integração entre os 

estudos curriculares, atividades artísticas e recreativas, funcionando em 

horário integral, de forma a elevar o rendimento global de cada aluno e 

proporcionar uma educação de qualidade, a crianças e adolescentes, 

sobretudo de classes sociais desfavorecidas, baseando-se nos princípios da 

escola nova. 

 O CIEP 200 começou a ser construído em 1987, porém, no ano 

seguinte com a mudança de governo, no Estado do Rio de Janeiro, assumindo 

o lugar de Leonel de Moura Brizola, Moreira Franco abandonou o projeto das 

escolas de horário integral, durante os quatro anos de seu governo, por esse 

motivo a obra do CIEP 200, assim como outros, só foi retomada em 1992, 

sendo concluída no ano seguinte. 
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Em 1993, com o início de suas atividades, o CIEP 200, atendeu a 

533 alunos da classe de alfabetização à 4ª série, hoje 5º ano escolar, com uma 

estrutura de dois professores por turma, todas as atividades extraclasse 

funcionando normalmente, incluindo: sala de leitura, sala de vídeo, sala 

polivalente, recreação, biblioteca e animação cultural. 

Além das atividades descritas, a assistência médica e odontológica 

era prioritária, os alunos recebiam quatro refeições diárias e retornavam às 

suas casas somente após o banho diário realizado na própria Unidade Escolar. 

Em 1994, por determinação da Secretaria Extraordinária de 

Educação (exclusiva no atendimento aos CIEPs), teriam que ser denominados 

e os nomes poderiam ser escolhidos pelas comunidades escolares. Deste 

modo, vários nomes foram sugeridos, o que mais agradou à comunidade, foi 

Recanto dos Colibris, pois o mesmo localiza-se em um recanto no Bairro Boa 

Esperança, “visitado” por muitos colibris. Para manter a freqüência destes 

pássaros, a escola distribuiu no pátio, inúmeros recipientes com água 

açucarada. A justificativa foi enviada à Secretaria que imediatamente, aceitou e 

elogiou o nome escolhido. 

A partir de 2008, a Unidade Escolar passou a atender também ao 2º 

segmento, pois de acordo com a LDBEN 9394/96, cabe às Unidades Escolares 

da rede pública estadual, o atendimento ao Ensino Médio e a Educação Básica 

é de responsabilidade dos municípios. A partir de então, a escola vem a cada 

ano, encerrando uma turma do 1º segmento, embora acredite na perspectiva 

autônoma, onde preocupação ao atendimento da demanda, a partir das 

questões sociais de maior urgência, como a questão da alfabetização e os 

valores democráticos, sejam fatores que contribuem para a negociação e 

entendimento por parte das autoridades em manter o horário integral. 

                Em 1994, por determinação da Secretaria Extraordinária de 

Educação (exclusiva no atendimento aos CIEPs), teriam que ser denominados  
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e os nomes poderiam ser escolhidos pelas comunidades escolares. Deste 

modo, vários nomes foram sugeridos, o que mais agradou à comunidade, foi 

Recanto dos Colibris, pois o mesmo localiza-se em um recanto no Bairro Boa 

Esperança, “visitado” por muitos colibris. Para manter a freqüência destes 

pássaros, a escola distribuiu no pátio, inúmeros recipientes com água 

açucarada. A justificativa foi enviada à Secretaria que imediatamente, aceitou e 

elogiou o nome escolhido. 

 A partir de 2008, a Unidade Escolar passou a atender também ao 

2º segmento, pois de acordo com a LDBEN 9394/96, cabe às Unidades 

Escolares da rede pública estadual, o atendimento ao Ensino Médio e a 

Educação Básica é de responsabilidade dos municípios. A partir de então, a 

escola vem a cada ano, encerrando uma turma do 1º segmento, embora 

acredite na perspectiva autônoma, onde preocupação ao atendimento da 

demanda, a partir das questões sociais de maior urgência, como a questão da 
alfabetização e os valores democráticos, sejam fatores que contribuem para a 

negociação e entendimento por parte das autoridades em manter o horário 

integral. 

   Ao longo de sua caminhada, a escola tem vivenciado várias 

experiências que reafirma o comprometimento com a formação integral e a 

qualidade no ensino ministrado, colhendo frutos de um trabalho coletivo, como, 

a colocação em 4º lugar na avaliação da SEGOV (Secretaria de Governo), 

atingindo um índice de qualidade de 97% em 2009 e 1º lugar pela mesma 

avaliação, realizada em 2010; visita do gestor americano David Andersen, 

responsável pela Mount Vernon High School, como reconhecimento de uma 

escola viva e dinâmica, voltada para a minimização das injustiças sociais, 

visitação de autoridades como: secretários de educação, governadores, 

diretores de outras unidades escolares periodicamente, indicação ao Prêmio 

Nacional de Referência em Gestão Escolar, concedendo ao diretor, um curso 

de MBA. 
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3.3- CONTEXTO SÓCIOECONÔMICO 

 

O CIEP BRIZOLÃO 200 - Recanto dos Colibris está localizado em 

área urbana, com residências de pequeno e médio porte, onde a maioria das 

famílias trabalha na economia informal e são subempregadas, não tendo 

acesso aos meios culturais e lazer. Grande parte dos alunos são oriundos de 

lares desfeitos ou desestruturados e dentro desse quadro, estudar torna-se 

uma maneira de “escapar” do ambiente em que vivem o que exige de toda 

equipe escolar, esforços para oferecer-lhes as melhores condições possíveis 

de educação, alimentação, afeto, a fim de promover a inserção no ambiente 

social. 

A comunidade é formada por moradores antigos de um conjunto 

habitacional do antigo IAPI e por famílias que invadiram terras que margeiam a 

linha férrea e áreas abandonadas por seus proprietários, constituindo-se assim 

uma população carente, pobre, porém, trabalhadora, que migrou de outros 

centros residindo em casas na maioria inacabadas, sem conforto ou 

segurança, alguns em barracos de madeira sem saneamento básico. 

Quanto ao atendimento de saúde, é praticamente inexistente na 

comunidade, a população depende de um único hospital público existente no 

centro do município, para atendimento emergencial. O centro médico que 

funcionava na Unidade Escolar, atendendo à odontologia e clínica médica, foi 

suspenso há pelo menos cinco anos atrás, por questões políticas, vale 

ressaltar, segundo relato do diretor da Unidade Escolar que mantém vivo seu 

pedido ao governo do Estado, a fim de reativar este espaço, uma vez que 

todos os equipamentos estão em perfeito estado de uso. 

Nesta comunidade não há controle da natalidade, fazendo com que 

a cada ano a escola atenda a uma demanda de crianças na faixa etária de 6 e 

7 anos, em virtude desta característica, a comunidade sempre foi parceira da 

Unidade Escolar, manifestando-se a favor da continuidade do horário integral. 
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Mantendo um ótimo relacionamento com a comunidade, o estado de 

conservação geral das instalações é excelente, pois todos reconhecem que a 

Escola além de ser uma obra de um arquiteto famoso, que por si só valoriza o 

bairro, a escola é considerada um verdadeiro recanto, com jardim muito bem 

cuidado e uma referência de qualidade no ensino na região. 

 

 

3.4- ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA    

 

 Como todo CIEP, o espaço é bem amplo e possui quatro 

pavimentos onde estão distribuídas as seguintes dependências: 

1º pavimento: 

• Pátio coberto 

• Refeitório 

• Cozinha e dispensa 

• Banheiros feminino e masculino com acessibilidade 

• “Escovódromo”  

• Salão de jogos 

• Centro médico 

• Biblioteca e residência 

•Quadra poliesportiva coberta com vestiários e banheiros feminino e masculino 

• Área verde (jardim) 

 

2º pavimento: 

• Salas de aula 

• Direção 

• Coordenação Pedagógica 

• Sala dos Professores 

• Secretaria  
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• Auditório 

• Almoxarifado 

• Departamento de pessoal 

• Sala de vídeo 

• Laboratório de informática 

• Banheiros para alunos feminino e masculino 

• Banheiros para funcionários feminino e masculino 

• Banheiros da direção 

• Copa 

3º pavimento: 

• Salas de aula 

• Laboratório de ciências 

• Banheiros para alunos feminino e masculino 

• Coordenação de turno 

 
4º pavimento: 

• Depósito “lixódromo”, devidamente organizado por compartimentos e 

iluminado. 

Observação: na escola não há material ou utensilhos quebrados ou 

danificados.  

 

 

3.5- O DIA A DIA DA ESCOLA (DO HORÁRIO INTEGRAL AO          

HORÁRIO AMPLIADO) 

  

A Unidade Escolar está dividida em dois turnos somente (manhã e 

ampliado). O horário ampliado (de 08:00 às 14:00), justifica-se pela carência 

de professores efetivos do 1º segmento do Ensino Fundamental, a escola 

funcionava somente com professores contratados, até formar sua equipe, 

deste modo, a Direção optou pelo horário ampliado para o atendimento destes 

alunos; outro fator foi o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9394/96 (Lei Darcy Ribeiro), que determina ao Estado somente o 
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atendimento ao Ensino Médio, portanto, o 1º segmento vem a cada ano 

reduzindo uma turma, pois as Unidades Escolares do Município, não comporta 

atender à demanda. 

Contudo, as modalidades de ensino oferecidas, estão distribuídas 

da seguinte forma: 

1º segmento do Ensino Fundamental (3º ao 5º ano escolar) horário ampliado:  

2  turmas de 3º ano escolar 

2  turmas de 4º ano escolar 

2  turmas de 5º ano escolar 

 

2º segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano escolar) horário manhã: 

3  turmas de 6º ano escolar 

3  turmas de 7º ano escolar 

2  turmas de 8º ano escolar 

1  turma de 9º ano escolar 

Totalizando: 15 turmas 

 

 

3.6- EQUIPE ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

  

A equipe administrativa é composta por funcionários efetivos ou 

concursados e terceirizados/contratados pelo Estado, com as seguintes 

funções: 

• 7 Merendeiras (incluindo 1 homem) 

•  6 Serventes 

• 1 Secretária 

• 3 Auxiliares de secretaria 

• 2 Coordenadores de turno 

• 1 Agente de pessoal 

• 2 Vigias 
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• 1 Bibliotecário 

• 1 Auxiliar de almoxarifado e mecanografia 

• 1 Jardineiro 

A equipe pedagógica está subdividida e também conta com 

profissionais efetivos e contratados pelo Estado, a fim de atender a carência de 

vagas para o pleno funcionamento da Unidade Escolar, são elas: 

• Equipe de Direção: 1 Diretor Geral  

                                  1 Diretor Adjunto  

                                  1 Coordenadora Pedagógica 

 
• Corpo docente: 1º segmento do Ensino Fundamental: 

                            6 Professores efetivos 

                            1 Professor comunitário / Orientadora deste segmento 

 

• Monitores do Programa Mais Educação: (contratados) 

                            1 Monitor da oficina de letramento de português 

 1 Monitor da oficina de letramento de matemática 

           1 Monitor da oficina de desenho 

                            1 Monitor da oficina de badmington 

 1 Monitor da oficina de taekendo 
 
 

 

 

3.7- A GESTÃO E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
 

 Segundo Rubem Alves, em Conversas sobre Educação:  

 

              ... as escolas devem ser o espaço onde 

os alunos e professores sonham e compartilham seus sonhos, 

porque sem sonhos comuns, não há povo, e não havendo 

povo não se pode construir um país”. (ALVES, 2003, p.9) 
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Tais considerações conduzem à reflexão a sobre o papel da escola 

na sociedade, sabendo que é extremamente necessário planejar coletivamente 

os rumos, anseios e objetivos da relação ensino-aprendizagem. 

A Unidade Escolar tem como proposta e prática, iniciar o ano letivo 

reunindo toda a equipe, a fim de verificar as pendências e êxitos encontrados 

na sua prática no ano anterior e, durante o ano letivo renovar as sugestões, 

avaliando com a equipe o que foi funcional e eficaz de fato, a cada bimestre, 

sobretudo, no que diz respeito ao acompanhamento do resultado das 

avaliações internas e externas, propostas pela Secretaria de Estado de 

Educação, fazendo com que a qualidade do ensino ministrado, atinja sua 

totalidade, a partir do cumprimento das metas estabelecidas em cada setor: 

pedagógico, administrativo e ambiental. 

Segundo o gestor da Unidade Escolar, este modelo de gestão 

implementado, visa os mecanismos democráticos de participação coletiva 

reconhecendo que a educação é um processo de emancipação humana, que 

deve ser exercido por todos.  

Deste modo, o Projeto Político Pedagógico é elaborado, baseando-

se em perspectivas conceituais que privilegiam a formação de um ser humano 

integral, tendo como referência os estudos de Paulo Freire e Vigotsky, o 

primeiro por destacar o diálogo como a forma mais segura de educação e 

libertação de todos os homens, opressores e oprimidos, constituindo uma 

relação ampla entre as pessoas; o segundo por afirmar que o processo de 

construção do conhecimento, ocorre por meio da interação do sujeito 

historicamente situado com o ambiente sóciocultural onde vive.  

Observamos que a Unidade Escolar preocupa-se com a aquisição e 

ampliação das aptidões intelectuais, éticas e morais por meio da oferta da 

educação de qualidade, refletindo em um ambiente acolhedor e prazeroso para 

toda a comunidade interna e externa, acreditando que o meio físico e social, 

influi diretamente no bom rendimento do processo educativo em que se 

encontram os alunos. 
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Destacamos ainda, algumas ações desenvolvidas que contribuem 

para que a Escola se torne eficaz e eficiente: 

ü Parceria com o Conselho Tutelar que assiste a região onde a Escola está 

localizada. 

ü Visitas aos lares dos alunos com baixo rendimento ou que apresentem 

problemas de comportamento ou outros. 

ü Parceria com o Instituto da Criança, com foco na formação do hábito da 

leitura e no aluno leitor. 

ü Parcerias com instituições filantrópicas com doações de roupas e 

alimentos/campanhas. 

ü Avaliação do Projeto Político Pedagógico. 

ü Capacitação em serviço para funcionários e professores, para melhor 

desenvoltura na execução das atividades diárias. 

ü Acompanhamento periódico e valorização da melhoria do desempenho do 

aluno, através de premiações e ações de incentivo, com vistas ao 

desenvolvimento pleno. 

ü Participação dos alunos nos Conselhos de Classe. 

ü Realização de Reuniões Pedagógicas propostas pela SEEDUC e 

quinzenalmente pela própria escola. 

ü Acompanhamento periódico no cumprimento do Currículo Mínimo, proposto 

pela SEEDUC. 

Neste contexto, educar, então, compreende um ato onde ambas as 

partes, aluno e professor, ensinam e aprendem ao mesmo tempo, 

comprometendo-se mutuamente e buscando utilizar-se de instrumentos que 

assegurem a aquisição e troca de conhecimentos. 
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CONCLUSÃO 

 

O Programa Especial de Educação (PEE), que implantou o horário 

integral em escolas públicas do Rio de Janeiro, iniciou no período de retomada 

da democracia no Brasil. Época de intensa agitação política, com 

reorganização de entidades representativas da sociedade civil, anistia, retorno 

dos exilados e eleição direta para governadores.  

A área da educação foi marcada por greve de professores da rede 

pública de ensino fundamental nos grandes estados do Brasil. As discussões 

sobre educação tinham como foco, a educação: perspectiva na 

democratização da sociedade. A criação dos CIEPs foi visto como plataforma 

política para candidatura de Leonel Brizola à presidência da República. Em 

1996, Darcy Ribeiro escreveu O livro dos CIEPs, apresentando todo o I PEE 

(1º Programa Especial de Educação). Deste modo, o horário integral apareceu 

como essencial no processo de aprendizagem, prevendo a socialização, a 

instrução escolar e a formação cultural, vista como parte essencial do processo 

de aprendizagem e tornando-se uma escola com espaço social privilegiado 

para a formação do cidadão.  

O currículo apresentado, também trazia diferentes origens 

filosóficas, refletindo sobre as diversidades do pensamento educacional 

brasileiro e atendendo aos princípios de uma escola popular eficaz: primeiro 

princípio, a escola como espaço para a convivência por meio de diversas 

atividades sociais durante o período da escolaridade, tanto para as crianças 

como para as professoras; segundo princípio, o tempo de permanência na 

escola, favorável a jornada de trabalho dos pais; e o terceiro princípio, a 

capacitação do magistério.  

 Ao longo dos tempos, a imagem e a filosofia dos CIEPs, foram 

utilizadas como “palanques” para discursos políticos e passaram a receber o 

rótulo de escola para pobres. É importante ressaltar a diferença entre escola 
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para pobres e escola pobre, descuidada, suja, bagunçada, pichada, é a escola 

da carência, da comida, do descaso, do descrédito, da discriminação, do 

desrespeito, da desvalorização, do estigma, do fracasso, do paternalismo, da 

qualidade ruim, que estigmatizada é chamada de Brizolão, porém, com todos 

os atributos da escola pública comum.  

              Em concordância com os autores que afirmam que a escola 

pública de horário integral, é evidenciada, sobretudo em discursos políticos a 

fim de promover tais candidatos, em tom de democracia. Acredito que a 

descontinuidade fez com que esse “modelo” escolar perdesse a sua essência 

e desmoronasse.  

Segundo pesquisas, os defensores da escola pública de horário 

integral estão restritos às universidades e por outro lado o meio acadêmico 

responde com indiferença que existem no Brasil 800 construções para 

abrigarem as escolas de horário integral, como citam Lígia Martha e Ana Maria 

Cavaliere no livro Escola Pública de Horário Integral e Qualidade de Ensino.  

As críticas como foram relatadas neste trabalho, vão da localização                  

destas escolas, às questões político-partidárias, como causa maior do fracasso 

deste projeto completo e complexo, a falta de um projeto pedagógico, enfim, 

todas as tentativas de posicionamentos contrários a esta proposta educativa.  

Inteiramente de acordo com as autoras citadas acima, se há falhas 

nestas escolas deve-se procurar razões no desempenho deficiente das 

universidades que apontam os questionamentos e não propõem alternativas 

que minimizem os problemas apontados, além da descontinuidade política, 

onde aquele que entra não completa o projeto daquele que saiu. 

O horário integral nas escolas públicas do nosso Estado exige 

políticas que considerem a educação integral como um caminho para a 

formação de cidadãos e cidadãs protagonistas de sua própria história, 

principalmente numa sociedade marcada pela precarização do emprego e pela 
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fragilização das relações de sociabilidade, expressas na violência disseminada 

em todos os espaços sociais. 

A opção pela ampliação do tempo de permanência do aluno na 

escola gera compromissos de reformulações de sua concepção político-

pedagógica. Compete às políticas públicas de educação, viabilizarem a 

integração entre a comunidade interna e externa da escola, entendendo que é 

fundamental a construção do conhecimento a partir da cultura produzida pelos 

diferentes grupos sociais e o saber científico acumulado pela humanidade. 

Acreditamos numa perspectiva de uma escola autônoma, onde a 

vinculação com as questões sociais e com os valores democráticos são 

essenciais, não só do ponto de vista dos conteúdos, mas também da própria 

organização escolar. 

A escola pública de horário integral visa à formação do indivíduo 

total, emancipado, motiva a alcançar a qualidade social, colaborando para o 

entendimento e vivência da democracia. Por que não, uma escola assim em 

nosso país? 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1: Avaliação de funcionário da SEGOV, após palestra sobre a gestão realizada na 

U.E. 
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ANEXO 2 
 

Fig.2: Site:  SEEDUC: www.educacao.rj.gov.br / Maio de 2010 
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ANEXO 3 
 

Fig. 3: E mail recebido da Ex Secretária de Educação, Tereza Porto, após visita à Escola 

            onde estiveram reunidos 144 Diretores, das Escolas da Metropolitana I. 
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Fig. 4: E mail recebido do Assessor da SEEDUC, após visita à Escola, com o INDG. 
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ANEXO 4 

 
Fig. 5: Plano de Ação biênio 2009 / 2010. 
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Fig. 6: Acompanhamento  da gestão de resultados. 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Fig. 7: Visão frontal da Escola. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
             Fig. 8: Corredores ambientais. 
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      Fig. 9: Reunião Pedagógica com professores do 2º segmento (quinzenalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fig. 10: Utilização do “escovódromo”. 
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