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RESUMO  

 

Este trabalho tem como principal objetivo responder a seguinte questão: 

“Em que medida projetos como o Programa Escola da Família- PEF, 

contribuem para a democratização do espaço escolar? Para isso buscaremos 

compreender como funciona o Programa Escola da Família – PEF, implantado 

por iniciativa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo – SEE, desde 

o ano de 2003, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO até o ano de 2006 e sob 

responsabilidade, desde então, do Fundo para o Desenvolvimento da Educação 

– FDE. Este estudo será desenvolvido com os seguintes procedimentos 

metodológicos : a partir de um olhar autobiográfico considerando minha atuação 

como educador profissional desde o ano de 2007.  Análise bibliográfica, análise 

documental e empírica sobre o PEF; a partir de dados de observações 

participativa; de documentos sobre o Programa e da análise de entrevistas com 

dois expoentes da Academia, o Professor Dr. Décio Azevedo Marques de Saes 

e o Professor  Dr. Paolo Nosella. Os entrevistados foram escolhidos por sua 

filiação teórica na expectativa de que as mesmas se manifestassem nas 

respostas obtidas, oferecendo assim oportunidade de cotejar pontos de vista 

fundamentados em referenciais teóricos diferentes. 

 

Palavras-chave: Programa Escola da Família, Democratização do espaço 

escolar, atividades culturais, educação não formal. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work has as main objective to answer the following question: "To 

what extent projects such as the Family-School Program PEF, contribute to the 

democratization of the school? To do this we will seek to understand how the 

Family School Program - PEF, established at the initiative of the Secretary of 

Education of the State of Sao Paulo - ESS, since the year 2003, in partnership 

with the United Nations Educational, Scientific and Culture - UNESCO by the 

year 2006 and under the responsibility since then, the Foundation for the 

Development of Education - FDE. This study will be developed with the following 

instruments: literature review, documentary analysis and empirical research on 

the PEF, the data from participatory observations, documents about the program 

and the analysis of interviews with two leaders of the Academy, Professor Dr. 

Décio Marques de Azevedo Saes and Professor Dr. Paolo Nosella. 

Respondents were chosen for their theoretical affiliation with the expectation 

that the same is manifested in the responses obtained, thus offering the 

opportunity to collate views grounded in different theoretical frameworks.  

 

Keywords: Family School Program, Democratization of school space, cultural 

activities, non-formal education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O significado da palavra democracia parece ambíguo em nossos dias. 

Podemos entendê-lo como algo capaz de favorecer as causas das economias 

de livres mercados e logo de fomentação ao capitalismo da era do 

conhecimento que estamos vivendo, como também de favorecer as palavras de 

ordem dos maiores partidos políticos do país. 

Por outro lado, a democracia pode ter um sentido utópico que podemos 

relacionar com a conquista da liberdade. Liberdade, parafraseando Cecília 

Meireles, que não precisamos compreender o significado e que ao mesmo 

tempo não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Liberdade 

que alimenta o sonho humano, que nos proporciona direitos civis e proteção ao 

direito de livre expressão. Liberdade, que buscamos ao longo de décadas em 

nossa sociedade, mas que parece enfrentar tempos difíceis hoje, 

principalmente no que se refere à educação escolar, que deveria caracterizar-

se como espaço cheio de vitalidade, igualdade e de trocas, espaço em que 

todos os cidadãos poderiam aprender, ensinar e participar ativamente. 

A pesquisa sobre a qual versará esta dissertação tem como principal 

tema, as relações entre o Programa Escola da Família e a democratização do 

espaço escolar: um olhar autobiográfico a partir de minha atuação como 

educador profissional, durante mais de seis anos consecutivos. 

Esse Programa o qual passaremos a denominar pelas iniciais “PEF” é 

realizado nas escolas da rede pública estadual de ensino, aos finais de 

semana, desde agosto de 2003, pela Secretária de Estado da Educação de São 

Paulo (SEE-SP) e em parceria até o ano de 2006 com a Organização das 

Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO) e sob 

responsabilidade administrativa de órgãos vinculados a SEE-SP Fundação para 

o Desenvolvimento da Educação (FDE) e da CENP (Coordenadoria de Estudos 

e Normas Pedagógicas) desde 2007. 

O PEF também desenvolveu, dentre outras parcerias relevantes, a 

parceria com o Instituto Brasil Voluntário Faça Parte e com o Instituto Ayrton 

Senna até o ano 2008. 
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Minha relação com o PEF iniciou-se bem antes de iniciar o curso de 

mestrado e, quando comecei a fazer parte do programa de pós-graduação 

“strito sensu” em educação, interessei-me em fazer esta investigação. Foi 

precisamente no ano de 2007 que comecei meu trabalho como Educador 

Profissional, função atribuída ao professor que coordena as atividades do 

Programa. 

Neste período o PEF já havia passado por algumas mudanças 

consideráveis, como a saída da UNESCO, que até então era a principal 

mantenedora do Programa. Há algumas informações sobre a saída da 

UNESCO, todas elas relacionadas a questões de prestação de contas do 

Programa à UNESCO, o que implica em suspeitar da conivência desta 

entidade, com a administração do PEF, no estado de São Paulo, naquele 

momento, sob a responsabilidade do Secretário de Educação Gabriel Chalita e 

a coordenação de Cristina Cordeiro, situação esta que se encontra em 

processo nos dias atuais.  

Conforme já mencionado, as atividades do PEF iniciaram-se em agosto 

de 2003 e em Outubro do mesmo ano, o então Governador do Estado de São 

Paulo, Geraldo Alckmin, com base na lei 11.498, determina a implantação do 

Programa Escola da Família em todas as unidades escolares do Estado de São 

Paulo. 

Após quatro anos o PEF passou a ser administrado pela SEE-SP, sob 

responsabilidade da FDE. Neste período de transição os Educadores 

Profissionais necessariamente precisavam ser professores da Rede Pública 

Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, ou ao menos, professores aptos 

para isto, o que não acontecia anteriormente na administração da UNESCO. 

Em conseqüência disso foi que pude iniciar minha trajetória como Educador 

Profissional do PEF, já que eu havia ingressado no ano anterior como Professor 

da Rede Pública Estadual de Ensino. 

A experiência que adquiri nesses anos de trabalho levaram-me a 

comprometer-me com o Programa, embora guardando muitos 

questionamentos. É fato sobejamente conhecido a descontinuidade político-

administrativa dos projetos na área educacional e também em outras áreas 

sociais, por conta da política eleitoreira, que infelizmente invade o espaço 
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público da administração, em busca de vantagens individuais ou de grupos na 

disputa da hegemonia do poder. 

. 

Apesar de reconhecer este e outros comprometimentos da democracia 

burguesa, como discutiremos posteriormente, queremos nos debruçar na 

compreensão do PEF na escola em que atuei, procurando pôr em ação a minha 

curiosidade epistemológica e estética, (entendendo estética em sua origem 

grega, que significa sensível), de responder, ou pelo menos tentar responder                                                                                                                                                                  

a seguinte questão: “em que medida o PEF, contribui para a democratização do 

espaço escolar”?  

Acreditando que a utilização do espaço político dos projetos sociais 

depende de seus atuantes e de suas opções sociais pela inteireza e integridade 

humanas, sendo que nem todos os espaços educacionais contam com 

educadores comprometidos, entendemos que, nos espaços escolares , onde o 

comprometimento e o envolvimento de alguns educadores acontecem, a ação 

desencadeada contribui para a democratização da escola. 

Assim, retomando a questão posta anteriormente queremos verificar: em 

que medida é possível que a população escolar sinta a escola como sua e se 

envolva ativamente na construção de um sentido para a escola. Isto porque é 

impossível negar que a escola para atuar com sucesso deve ter como ponto de 

partida a cultura da comunidade e não uma cultura padrão imposta pelos 

opressores como analisa Paulo Freire. 

Afinal, o PEF explicitou por escrito o objetivo de realizar uma integração 

entre a família e a escola, embora nos objetivos constantes no Decreto nº 

48.781, 07 de Junho de 2004, artigo segundo, esteja expresso como se pode 

constatar abaixo:  

 

Artigo 2º - Constituem objetivos do Programa: 
 

I- fundamentar políticas públicas voltadas para o 
fortalecimento de atitudes e comportamentos 
compatíveis à construção de uma atitude cidadã voltada 

para a harmonia e a convivência social; 
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II- assegurar nas escolas públicas estaduais, espaços 
abertos aos diferentes segmentos da comunidade, que 

lhes assegurem, aos finais de semana, oportunidades 

de vivência de ações construídas a partir de quatro eixos 
norteadores - cultura, saúde, esporte e trabalho--
,ampliando-lhes seu horizonte cultural, lúdico, esportivo e 
de qualificação profissional; 

 

O fato de os objetivos não incorporarem o papel da participação da 

comunidade na escola e a exigência legal da democratização da escola e do 

ensino, despreza excelente oportunidade de se comprometer com a 

necessidade de transformação da cultura política do país.   

Apesar dos aspectos de descompromisso discutidos, a escola passa, a 

partir do Programa, a abrir suas portas para a participação efetiva da 

comunidade, mesmo que seja tão somente nos sábados e domingos, conforme 

podemos constatar na afirmação abaixo: 

“Na Escola da Família, todas as ações são debatidas com a comunidade. 

Além de cada um poder escolher do que quer participar, os cursos e atividades 

são definidos em cada unidade escolar junto com seus freqüentadores”. 

(IDEIAS – ESCOLA DA FAMILIA, 2004, p.32). 

Para nós, isso representa que mais esse espaço/tempo da escola se 

abre, como nos demais espaços/tempo à possibilidade relativa dialeticamente 

posta para a transformação social, lenta, difícil, mas possível. 

Nidelcoff ressalta a importância dos espaços escolares, que de certo 

modo são utilizados de forma inadequada, ou ás vezes, nem sempre, é de 

possível utilização da comunidade, resguardando o real objetivo da educação 

(NIDELCOFF,1994, p.26). 

Diferentes autores defendem esta idéia de que a escola deve ser um 

espaço democrático. Um espaço em que todos, e não apenas os seus alunos, 

possam ter acesso, afim de que esta escola se transforme em uma escola 

cidadã, democrática e inclusiva.  

Moacir Gadotti afirma que: "a educação para todos supõe todos pela 

educação" (GADOTTI,1998, pg. 22) o que demanda então um envolvimento da 

comunidade com o complexo educacional. Determinar que a escola, seja, 
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aberta ou fechada nos finais de semana sem a participação da comunidade fere 

o principal intuito do Programa e principalmente elimina a ideia de que a escola 

é um espaço democrático. O que nos leva a subentender, que o PEF foi criado 

com a participação direta da comunidade do entorno escolar e do corpo 

docente e discente das unidades escolares, conforme explica, a então Diretora 

de Projetos Especiais da FDE/SEE-SP:  

A SEE, tendo em vista a preocupação com a qualidade da 
escola, tomou uma serie de medidas para conhecer, 
diagnosticar e registrar as expectativas de pais, professores e 
alunos a fim de orientar e coordenar as ações que dessem 
respostas a seus anseios. Dentre elas: Fórum Escola de 
Nossos Sonhos, realizado em São Paulo, em novembro de 
2002, seguidos de Fóruns Regionais, em maio de 2003, 
Pesquisa de Professores e Pesquisa de Pais. Nesta última a 
amostra abrangeu 152.000 pais, dos quais 49% tinham a 
preocupação com a segurança nas escolas e com os índices de 
violência, quase 30% manifestaram desejo de participar mais, 
junto com seus filhos e educadores. As informações recolhidas 
nessas oportunidades, mais o registro de solicitações, pedidos 
de esclarecimentos e informações-cerca de 170 mil – à Central 
de Informações da SEE foram analisados, criando-se uma base 
de dados que serviu para elaboração do Programa Escola a 

Família. (IDEIAS – ESCOLA DA FAMILIA, 2004, p.20) 

   

De acordo com as palavras da então coordenadora do PEF, Leila Retroia 

Iannone, o programa não apenas foi implementado com a participação e 

aprovação das comunidades do entorno escolar, como também é um Programa 

de muitas faces, ou seja, que pode sofrer alterações em suas atividades, de 

acordo com a necessidade, participação e intervenção da comunidade. Afinal, a 

pretensão do PEF conforme será discutido ao longo da pesquisa é exatamente 

estreitar a relação entre a comunidade e a escola, afim de que a comunidade 

do entorno escolar participe ativamente da escola e utilize seus recursos de 

maneira adequada e sem restrições. Ampliando oportunidades de aprendizado 

com diferentes atores sociais; conjugando saberes e repertórios; apontando 

para uma comunidade que educa e para a escola como espaço de acolhimento, 

onde se constroem parcerias e se fomenta o dialogo com a diversidade, 

promovendo a inclusão. 

Por isso, o PEF é considerado de grande importância pelas instituições 

promotoras. E já é copiado por outros estados e países da América Latina, 
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como a Argentina e a Costa Rica. No Brasil há ainda o Programa “Escola 

Aberta”  (em nível federal), gerido pela Fundação Nacional de Desenvolvimento 

da Educação  (FNDE) do MEC, criado em 2004. 

Portanto o PEF foi o primeiro projeto desta natureza estruturado no Brasil 

pela UNESCO e considerado um modelo positivo para os que foram criados 

posteriormente. Além disso, a proposta do Programa também é desenvolver a 

cultura de paz dentro das unidades escolares, diminuindo os índices de 

violência e vandalismos contra a mesma e protagonizando um espaço 

democrático e de inclusão social. 

O Programa Escola da Família foi criado em consonância com 
os princípios básicos da Política Educacional do Estado. Dentre 
esses princípios salientam-se: 
Inclusão, no sentido do respeito às diferenças, da valorização, 
da convivência pacífica e democrática e do acolhimento das 
diferentes situações sociais; 
Participação, no sentido de vitalizar a interação entre alunos e 
educadores a definir um papel ativo para a comunidade no 
espaço escolar. 
Autonomia, no sentido de alunos, educadores e pais 
participarem do projeto pedagógica tendo como parâmetro a 
função social da educação escolar e levando em conta a 

realidade e as necessidades locais.  (IDEIAS – ESCOLA DA 
FAMÍLIA, 2004, p.20). 

 

Não há dúvida de que o PEF traz consigo princípios democráticos e de 

inclusão social que são louváveis, pois pretendem aproximar a comunidade da 

escola e discutir projetos pedagógicos e sócio-culturais, democratizando, não 

apenas o espaço escolar, mas principalmente, desmitificando a escola como 

detentora do saber e transformando-a em um espaço aberto às discussões e 

principalmente de livre acesso não apenas dos seus respectivos alunos, mas, 

da comunidade em geral. É uma excelente iniciativa que chega a parecer um 

sonho que para se transformar em realidade concreta no tocante ao modelo de 

escola que queremos construir, necessita remover sérios obstáculos. Apesar de 

buscarmos e defendermos uma escola democrática, muitas vezes nos 

esbarramos nas limitações burocráticas fomentadas pelo Estado capitalista e 

por uma política educacional neoliberal, que embora anuncie uma prática 

democrática, desconstrói no cotidiano as palavras de ordem progressistas.  
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Para Alves e Garcia a gestão democrática da escola, não avança por 

conta  dos obstáculos que as políticas neoliberais impõem à sua implantação. 

Nesta perspectiva, deve fazer parte da agenda dos diretores 
progressistas cuidar que a administração escolar seja marcada 
pelo compromisso político de transformação social. Para tanto é 
necessário que contribuam na democratização do ensino e das 

relações escola/comunidade escolar (ALVES e GARCIA, 
2006, p.3). 

 

Se considerarmos o PEF um projeto de democratização da escola, é 

preciso compreender como se dá seu funcionamento nas unidades escolares. 

Principalmente se nos apoiarmos no fato de que o Estado é invariavelmente 

omisso em relação à educação e nas suas ações em geral.  E que o olhar dos 

governistas em relação ao PEF é quase sempre acrítico e laudatório. 

Considere-se também que muitos gestores e professores criticam severamente 

e até acintosamente o Programa. Acreditam estes que o PEF é um núcleo de 

desordem e que a escola aberta para a comunidade nos finais de semana não 

estimula a criação de um espaço democrático de paz, mas sim que contribui 

para a degradação e banalização do espaço escolar, sem contar com o fato de 

o financiamento da UNESCO ter sido interrompido como costuma acontecer 

com os insumos externos ao país, que geralmente visam tão somente à 

implantação de padrões. Desencadeado o Programa com recursos ou sem 

recursos ele é jogado geralmente para as forças locais e a comunidade em 

geral. 

A visão do Estado em relação ao PEF e a opinião de muitos gestores e 

professores a cerca do mesmo são intrigantes e estimulam-me ainda mais a 

pesquisar esse projeto. 

Ao pensar na omissão do estado em contraponto aos inúmeros elogios 

que o mesmo já fez e continua fazendo ao PEF e nas árduas críticas de 

gestores e professores que estão direta e indiretamente ligados ao Programa, 

aliado ao meu conhecimento e prática como educador profissional nos últimos 

quatro anos, esta pesquisa se apresenta para mim, como um desafio de grande 

porte, qual seja, estudar como funciona o PEF e quais são as suas relações 

com a democratização do espaço escolar, levando em consideração a omissão 
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do Estado e a repercussão negativa que o Programa muitas vezes sofre no seio 

da escola.   

Espero com esta pesquisa não apenas esclarecer como na realidade o 

PEF funciona na prática de cada final de semana, mas demonstrar que tal 

Programa cumpre um papel de democratização do espaço escolar, mesmo na 

precariedade de condições em que funciona e sobretudo encontrar indicadores 

para que se transforme, de uma prática fragmentada de currículo escolar, em 

uma ação integrada, contribuindo assim, para superação do formalismo 

exacerbado e prejudicial da prática bancária, como analisa Paulo Freire. 
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1  OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa tem como principal objetivo responder a seguinte 

questão: em que medida, projetos como o PEF contribuem para a 

democratização do espaço escolar? Para isto, faremos um estudo a partir de 

um olhar autobiográfico, aproveitando minha experiência de educador 

profissional desde o ano de 2007. Aliado a um estudo bibliográfico e 

documental e de entrevistas com dois expoentes da academia, o primeiro, que 

ancora suas pesquisas principalmente no referencial teórico althusseriano e que 

é considerado o maior conhecedor do Brasil das questões relacionadas ao 

Estado, o Professor Dr. Décio Azevedo Marques de Saes, e o segundo, que é 

considerado um dos maiores estudiosos de Gramsci no Brasil, o Professor Dr. 

Paolo Nosella.  

A partir de dados coletados em entrevistas realizadas, da análise 

bibliográfica, da análise documental, do olhar autobiográfico de educador 

profissional e da observação sistemática feita nos sete anos de minha atuação 

no PEF, buscar respostas à problemática da pesquisa por nós estabelecida. 

Segue-se a esta introdução, o primeiro capítulo no qual apresentamos 

“Os caminhos da pesquisa”, discorrendo sobre a metodologia do olhar 

autobiográfico e da coleta de outros dados, como também apresentando as 

entrevistas realizadas com o Prof. Dr. Decio Azevedo Marques de Saes e o 

Prof. Dr. Paolo Nosella, nas quais procuramos aferir o que pensam os 

especialistas em análise política sobre as potencialidades e limites de um 

Programa desta natureza social e política. Entendemos que a realização dessas 

entrevistas contribuem para que o ponto de partida de nossas discussões 

possam ser relacionadas a pensadores ligados ao mundo acadêmico, o que 

nos permitiria sair do senso comum, uma vez que ambos os entrevistados têm 

posturas teóricas bem definidas. 

O segundo capítulo intitulado “Sobre a democracia”, no qual buscaremos 

discutir brevemente o que é democracia e que tipo de democracia vivemos hoje 

em nosso país.  
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No terceiro capítulo trataremos de explicar o que é o Programa Escola da 

Família e como o mesmo está ancorado em um universo de educação não 

formal. E discutiremos o funcionamento do Programa na prática de cada final de 

semana a partir de um olhar autobiográfico, considerando minha experiência 

como educador profissional. 

No quarto capítulo discutiremos as potencialidades e limites do PEF 

pautados nos argumentos apresentados nas análises das questões propostas, 

procurando apresentar um pequeno quadro teórico posto por cada entrevistado, 

a fim de  pretensiosamente, manter um diálogo crítico com as idéias 

apresentadas. Além disso, procuraremos extrair da fala dos entrevistados 

algumas categorias que possam se constituir em indicadores para superação 

dos problemas encontrados. 

Esses indicadores serão discutidos por mim, para a finalização do quarto 

capítulo do trabalho, divididos em tópicos, de acordo com as principais 

categorias extraídas da entrevista e demais fontes de dados coletados e 

principalmente a partir de um olhar autobiográfico, tendo como base de estudo 

a escola em que eu atuo como educador Profissional desde o ano de 2007. 

Por fim, faremos as considerações finais desta pesquisa, cientes de que 

este tema relacionado à democratização do espaço escolar não será encerrado 

neste trabalho. Mas esperamos, com grande expectativa, responder à pergunta 

que despertou nossa curiosidade epistemológica e estética, uma vez que esta 

problematização contribuiu para que adentrássemos, com garra, na busca de 

respostas: “em que medida, projetos como o PEF, contribuem para a 

democratização do espaço escolar”? 

 

1.1     Entrevista com o Professor Dr. Décio Saes 

 

O que pensa o sociólogo Décio Saes sobre as potencialidades e limites do PEF, 

para o avanço da participação democrática na escola e na sociedade. 

Entrevistado por nós no dia 07 de junho de 2011, as questões formuladas 

aparecem antes de cada resposta do entrevistado. 
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Janderson: O Programa Escola da Família é um projeto de educação não 

formal que tem como objetivos centrais estreitar as relações entre a escola, a 

comunidade e de proporcionar à acessibilidade ao ensino superior. Do seu 

ponto de vista, projetos dessa natureza contribuem para a democratização da 

escola e do ensino? Isso tem influência na sociedade em geral? O que o senhor 

pensa sobre isso? 

 

Décio: Contribuem. Projetos deste tipo podem ter um efeito positivo no sentido 

de influenciar um seguimento das classes populares a uma trajetória 

educacional diferente. Ou seja, uma inserção mais forte das famílias e dos 

alunos de classe popular em um universo cultural pode ter um efeito de 

familiarização dessas famílias e desses alunos com a cultura de alto repertório, 

que é algo indispensável para romper o bloqueio psicológico com relação à 

trajetória escolar longa. Evidentemente, essas políticas nunca funcionaram em 

um sentido de equalizar chances das diferentes classes sociais no que diz 

respeito a acesso ao ensino superior; mas elas poderão permitir, ao menos, que 

um seguimento das classes populares crescente vá ter acesso a uma trajetória 

escolar longa. Então, uma democratização relativa do acesso ao sistema 

educacional como um todo nos quadros da sociedade capitalista é possível se 

implementarem políticas que em última instância tenha um efeito compensatório 

mesmo que elas não sejam rotuladas como políticas compensatórias. Ou seja, 

políticas deste tipo aparecem de fato como políticas que podem ter um efeito 

compensatório para as classes populares. Já no caso da França, Bourdieu 

sempre insistiu sobre a importância do acesso das classes populares à escola 

pública às práticas culturais. E é por isso que ele escreveu vários textos sobre a 

questão da freqüentação das classes populares a museus, considerando como 

isso pode representar a ruptura da barreira psicológica que separa as classes 

populares da cultura de alto repertório. Pois, a inibição diante dessa cultura é 

tão grande que ela pode ter um papel muito negativo na atitude das classes 

populares em relação aos vestibulares na universidade pública. Evidentemente, 

políticas que tem um efeito limitado, porem positivo, não representam a 

igualdade de oportunidades no campo educacional, mas representam uma 

relativa democratização possível nos limites da sociedade capitalista. É neste 
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âmbito que nós podemos valorizá-las. Principalmente se isto criar uma 

acessibilidade cultural, intelectual que permita que os alunos, as crianças, 

vejam como possível o cumprimento de uma trajetória escolar longa que para 

muitas famílias de classes populares, aparecem como um sonho distante. 

Então, é preciso romper essa barreira que se criou. Mudar a psicologia mesmo 

das famílias; e as atividades culturais podem ter esse efeito, pois podem 

mostrar que as famílias populares também têm direito e a possibilidade de 

acesso a filmes, peças de teatro, concertos musicais, livros e etc. Portanto, este 

tipo de programa (PEF) é importante na criação e em um estimulo à mudança 

de atitudes, culturais no seio das classes populares. 

 

Janderson: O senhor tem acompanhado os movimentos sociais dos dias atuais 

(movimento sem terra, movimento de ambientalistas, sindicais) Eles têm 

contribuído para a democratização da sociedade? Esses novos atores 

(ambientalistas, ativistas do movimento sem terra) sociais vieram substituir a 

luta de classes entre burguesia e proletariado? No seu entendimento esses 

novos atores têm a mesma força dos anteriores? Por quê? 

 

Décio: o problema todo é que eu não concordo com a premissa; eu não vejo no 

Brasil recente, nenhum momento de agudização da luta de classes. Eu não 

considero que a derrubada do regime militar tenha sido fruto de uma 

agudização da luta de classes. Então considero apenas um momento 

importante na modernização da sociedade capitalista do Brasil que é o 

surgimento do movimento sindical no ABC, mas a partir de metas que são 

perfeitamente absorvíveis pela sociedade e pela economia capitalistas, ou seja, 

a questão salarial, o cumprimento da CLT, da legislação social do trabalho etc. 

Esse é um momento de dinamização do movimento social das classes 

trabalhadoras, mas sem propriamente agudização da luta de classes. E, na 

verdade o que nós temos no movimento atual é a emergência de outros tipos 

de movimento, que de fato contribuem para a democratização da sociedade 

capitalista, sobretudo na medida em que esses movimentos partam de 

categorias que foram oprimidas ao longo da história da sociedade de classes no 

Brasil. Então, é um momento importante de luta dentro da sociedade de 

classes, mas sem que se possa dizer que ele vem substituir o movimento social 
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das classes trabalhadoras. Na realidade, nós estamos em um momento 

posterior à implementação de políticas neoliberais, que foi um período 

razoavelmente longo e que levou a uma desorganização do movimento social 

das classes trabalhadoras, e nada nos diz que esse momento não possa 

retomar.  

Todo problema consiste em saber se no período que se abre agora; as taxas de 

crescimento econômico irão crescer, ou se manter como estão; e se no caso 

das taxas de crescimento subirem, assim como o nível de emprego, haverá 

uma tendência ao reforço do movimento sindical.  

Podemos dizer, então, que o movimento sindical vive ciclicamente, ascendendo 

em momentos em que o nível de emprego é elevado e a taxa de crescimento 

está alta. Ele se dinamiza nesses momentos; inversamente nos momentos de 

relativa estagnação e de elevada taxa de desemprego, ou mesmo, de alta taxa 

de emprego informal, o movimento estagna. Não podemos portanto, prever o 

que virá no momento seguinte. O Brasil se encontra em um bloco de pais que 

experimenta um relativo crescimento neste momento, ao contrário da Europa 

que é um bloco capitalista relativamente estagnado se excetuarmos a 

Alemanha. Então, em países que encontram um relativo processo de 

crescimento, é possível imaginar que em alguns anos comece algum tipo de 

movimentação pela atualização das condições de vida e de trabalho das 

classes trabalhadoras, que sempre têm um olho no padrão já alcançado no 

primeiro mundo, no que diz respeito à, à moradia, ao transporte, ao lazer e a 

uma série de coisas. Num futuro próximo, portanto, há uma possibilidade das 

classes trabalhadoras se colocarem novamente em movimento por 

reivindicações que são da ordem, novamente, da modernização da sociedade 

capitalista no Brasil, como aconteceu em 1978 e em 1982-3. 

 

Janderson: Como o senhor vê a participação democrática e a democracia no 

país neste momento histórico? Nesse sentido, atividades sócio educativas (de 

educação não formal) como as do Programa Escola da Família, podem 

favorecer a comunidade na escola e na sociedade? 

 

Décio: Nós vivemos dentro de um Estado democrático burguês; então, as 

regras da democracia representativa são seguidas. Mas, a posição das classes 
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populares com relação a essa democracia vigente deve ser de não apenas se 

beneficiar e aproveitar do ponto de vista político-eleitoral das liberdades 

vigentes; mas também de procurar ampliar ao máximo os limites dessa 

democracia. Isso significa tentar introduzir o quanto possível em todas as 

instancias da vida social, mecanismos participativos. A dinâmica da luta 

democrática das classes populares deveria consistir em temperar com mais 

participação a democracia representativa; ou seja, lutar para conferir uma 

dimensão mais participativa à democracia representativa, mesmo sabendo que 

a democracia totalmente participativa só seria possível com uma mudança no 

sistema sócio-econômico. Entrementes, antes que isso aconteça à 

possibilidade da ampliação da participação popular em todos os espaços, 

mesmo que seja impossível imaginar a generalização dessa participação 

popular. Essa luta é importante, pois ela tem efeitos pedagógicos. Então, a luta 

pela participação popular no quadro da sociedade capitalista ao mesmo tempo, 

que coloca em movimento as massas populares, vai mostrando os limites 

possíveis da participação política em uma sociedade capitalista; e, portanto, é 

capaz de sugerir que uma participação popular autentica e radical só seria 

possível com uma mudança no modelo de sociedade. Então é totalmente 

desejável, ao mesmo tempo em que se sabe que é difícil o incremento da 

participação popular em escolas, em hospitais, nas municipalidades, nas 

comunas e em todo o tipo de espaço da vida social.   

 

Janderson: O Programa Escola da Família oferece bolsas de estudos para o 

ensino superior e contempla diversos cursos, no entanto, a prioridade são 

cursos relacionados à educação. Os universitários contemplados com as bolsas 

atuam no Programa em todos os finais de semana e são responsáveis por 

oferecerem atividades de cultura, esporte, saúde e capacitação profissional 

para a comunidade do entorno escolar. Como o senhor vê essa questão, 

considerando a acessibilidade ao ensino superior e a integração do estudante a 

realidade social? 

 

Décio: Eu vejo como positiva a iniciativa em si mesma, mas sem prejulgar o 

conteúdo dessas iniciativas. Em primeiro lugar fomentar o acesso ao ensino 

superior das classes populares é totalmente positivo, pois toda a questão para 
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os setores políticos que representam as classes populares consiste em criar 

meios de construção de vanguardas políticas de massa, para utilizar a 

expressão maoísta; vanguardas políticas de fato ligadas às massas nos 

diferentes ambientes da sociedade capitalista. É preciso superar a idéia de que 

o intelectual que irá conduzir as massas é um intelectual de alta classe média 

ou burguês, que, devidamente equipado com o marxismo, vai dirigir as massas. 

É preciso trabalhar com a idéia de que em grande parte o trabalho de 

mobilização, de organização política das massas tem que ser feito por pessoas 

egressas dessa mesma massa. Ou seja, em uma ótica de esquerda; só pode 

ser bem vinda à tentativa de cada vez proporcionar mais acesso de pessoas 

ligadas a classes populares ao ensino universitário. Essa figura do proletário de 

nível universitário é uma figura muito importante na vida partidária da esquerda 

européia. Na área da sociologia do trabalho de orientação crítica, você tem 

muito frequentemente ex-operários se convertendo em sociólogos, sociólogos 

de esquerda que falam do processo de trabalho do mundo da fabrica com 

amplo conhecimento de causa. Isso é o que eu chamaria de construção de uma 

vanguarda política de massa, não mais aquela vanguarda composta, pelo 

intelectual de alta classe média, ou mesmo burguês como ocorre 

frequentemente na Europa, que vai dirigir as massas através do partido 

comunista. A nova vanguarda deve começar a se enraizar nas próprias massas. 

Então, a esquerda deve valorizar a chegada, mesmo que molecular, de 

elementos das classes populares ao ensino superior, pois elas poderão ter um 

papel muito importante no arejamento e no enraizamento de políticas de 

esquerda no futuro. 

Já com relação à segunda parte da pergunta sobre o entorno escolar: 

interrogamo-nos sobre, o que esses universitários de origem de classe popular 

depois de reintegrados como professores da escola; vão fazer. Aqui, duas 

possibilidades se abrem: uma atuação conformista, valorizando a sua acessão 

pessoal, numa tentativa de se comportar dentro dos parâmetros fornecidos pelo 

sistema de educação vigente, ou então, uma atuação mais crítica. 

Provavelmente a tendência é haver uma divisão; a emergência de dois 

segmentos dentro dessa classe. Eu acho que isso é perfeitamente sociológico: 

uma parte irá adotar uma postura e a outra parte para outra, mas nós não 

podemos prever ou pré determinar a porcentagem dessa divisão. O que 
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podemos prever é que haverá as duas atitudes. Uma atitude mais militante e 

outra mais conformista e mais passiva.          

 

Janderson: O Senhor poderia comentar as principais influências teóricas em 

sua formação? 

 

Décio: Quando comecei os meus estudos de ciências sociais, fui muito 

influenciado por um marxismo que na época era o marxismo do George Lukács 

e de Goldmann. Eu era influenciado pelo grande sociólogo da educação Luis 

Pereira; e na época em que eu entrei no curso de ciências sociais, Luis Pereira 

é que lecionava a disciplina de sociologia geral se pautava do marxismo de 

Lukács e de Goldmann. Luckács, um filósofo húngaro da extrema esquerda e 

depois o Goldmann que era um sociólogo Frances discípulo de Luckács e 

predominava entre os marxistas quando entrei na FFLCH/USP. Mais tarde 

entrei como professor na UNICAMP e rapidamente fui fazer meus estudos de 

doutorado em Paris. Lá, entrei em contato com a tendência marxista dominante 

naquele momento, que era a tendência althusseriana. Eu passei a freqüentar os 

cursos dos althusserianos, mas não assisti aos cursos do Althusser, pois ele 

estava hospitalizado. A partir deste momento, desde 1971, ou seja, há quarenta 

anos, eu me encaminhei para o marxismo althusseriano, que é um marxismo 

influenciado pelo estruturalismo francês e era uma tendência forte tanto na 

lingüística quanto na antropologia francesas; ou seja, um marxismo que coloca 

no eixo da reflexão sobre a sociedade o conceito de estrutura, o que significa 

que toda analise tem que girar em torno da caracterização das estruturas da 

sociedade, e a mudança social aparece como um processo de mudança das 

estruturas. A partir daí o meu modelo de marxismo foi este: desde minha 

viagem para fazer o doutorado na França assumi essa posição teórica e 

permaneci firme nela durante todo este período de 1971 até hoje.          

 

1.2     Entrevista com o professor Dr. Paolo Nosella. 

 

A entrevista com o Professor Nosella, marcada com antecedência, não 

pode ser realizada por obstáculos de ordem administrativa. Como o período de 

férias escolares estava se iniciando, foi combinado com o Professor que sua 
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participação se daria por meio de correspondência eletrônica. Nesse sentido 

seguem-se as perguntas formuladas pelo entrevistador e as respectivas 

respostas obtidas por e-mail.  

O que pensa o filósofo Paolo Nosella sobre as potencialidades e limites 

do PEF para o avanço da participação democrática na escola e na sociedade? 

 

Janderson: O Programa Escola da Família é um projeto de educação não 

formal que tem como objetivos centrais estreitar as relações entre a escola, a 

comunidade e de proporcionar à acessibilidade ao ensino superior. Do seu 

ponto de vista, projetos dessa natureza contribuem para a democratização da 

escola e do ensino? Isso tem influência na sociedade em geral? O que o senhor 

pensa sobre isso? 

Nosella: É um programa paliativo, assistencialista, quando não 

eleitoreiro, por não proporcionar as mudanças estruturais que a atual crise 

estrutural necessita: com 

efeito, para uma crise estrutural, precisam-se mudanças estruturais. Qualquer 

observador percebe que este Programa não proporciona às famílias as 

condições objetivas para que elas administrem a formação de seus filhos, 

acompanhando e controlando a gestão da escola. O Programa oferece às 

famílias do seu entorno o uso do espaço físico escolar depois que a escola viva 

apaga as luzes, isto é, deixa de funcionar. Trata-se de atividades “formativas”, a 

princípio, alheias à problemática pedagógica própria da escola. 

É um dinheiro indireto para as Instituições de Ensino Superior Privadas, 

às custas dos jovens estudantes mais pobres, explorando, a preço baixíssimo, 

suas horas de lazer e de estudo. Logo, se o rendimento escolar dos mesmos é 

baixo, seu envolvimento nestas atividades pode até piorá-lo. 

De outro lado, o Programa discrimina a priori e sem razão alunos das 

Instituições Escolares Públicas: alguns deles poderiam desejar participar deste 

Programa ou, então, os responsáveis das atividades formativas poderiam ter 

razões para arrolar alguns alunos, por ventura mais adequados, inclusive entre 

os que estudam em Universidades Públicas. 

Observe-se que há lugares em que a experiência funciona, no sentido de 

haver bastante procura, mas há outros lugares onde não funciona. Seria 

importante realizar uma pesquisa avaliativa detalhada. 
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Concluindo: por eu não ser adepto da tese “quanto pior melhor”, não 

condeno o Programa como essencialmente negativo, mas sou bastante crítico. 

 

Janderson: O senhor tem acompanhado os movimentos sociais dos dias 

atuais (movimento sem terra, movimento de ambientalistas, sindicais) Eles têm 

contribuído para a democratização da sociedade? Esses novos atores 

(ambientalistas, ativistas do movimento sem terra) sociais vieram substituir a 

luta de classes entre burguesia e proletariado? No seu entendimento esses 

novos atores tem a mesma força dos anteriores? Por quê?  

 

Nosella: Nada na história surge sem sentido: esses movimentos sociais 

contemporâneos, que a princípio não se apresentam como forma explícita de 

luta de classe, são expressões histórico-sociais da mesma luta, revestidos das 

roupagens típicas do contexto pós-moderno ou pós-industrial. Para quem sabe 

ler nas entrelinhas desses movimentos, vê neles, em filigrana, as classes 

sociais fundamentais em conflito. 

 

Janderson: Como o senhor vê a participação democrática e a 

democracia no país neste momento histórico? Nesse sentido, atividades sócio 

educativas (de educação não formal) como as do Programa Escola da Família, 

podem favorecer a comunidade na escola e na sociedade? 

 

Nosella: Pessoalmente, estou preocupado com o “sumiço” (= grande 

redução) do espírito crítico da sociedade brasileira. Um mínimo de progresso 

econômico foi suficiente para desencadear um novo ufanismo político-

ideológico perigoso. As atividades sócioeducativas do Programa Escola da 

Família, como já disse, representam um paliativo. Na verdade, o ensino médio 

regular (não profissionalizante) público está péssimo. Serão os alunos do futuro 

ensino superior, cujo profissionais serão os professores do ensino básico de 

depois de amanhã. 

 

Janderson: O Programa Escola da Família oferece bolsas de estudos 

para o ensino superior e contempla diversos cursos, no entanto, a prioridade 

são cursos relacionados à educação. Os universitários contemplados com as 
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bolsas atuam no Programa em todos os finais de semana e são responsáveis 

por oferecerem atividades de cultura, esporte, saúde e capacitação profissional 

para a comunidade do entorno escolar. Como o senhor vê essa questão, 

considerando a acessibilidade ao ensino superior e a integração do estudante a 

realidade social? 

 

Nosella: O Professor Nosella respondeu a esta questão ligada à primeira 

questão formulada, sendo que reproduzimos aqui a parte em que ele se refere 

ao que pensa sobre a oferta de bolsas a alunos do curso superior: 

É um dinheiro indireto para as Instituições de Ensino Superior Privadas, 

às custas dos jovens estudantes mais pobres, explorando, a preço baixíssimo, 

suas horas de lazer e de estudo. Logo, se o rendimento escolar dos mesmos é 

baixo, seu envolvimento nestas atividades pode até piorá-lo. 

De outro lado, o Programa discrimina a priori e sem razão alunos das 

Instituições Escolares Públicas: alguns deles poderiam desejar participar deste 

Programa ou, então, os responsáveis das atividades formativas poderiam ter 

razões para arrolar alguns alunos, por ventura mais adequados, inclusive entre 

os que estudam em Universidades Públicas. 

Observe-se que há lugares em que a experiência funciona, no sentido de 

haver bastante procura, mas há outros lugares onde não funciona. Seria 

importante realizar uma pesquisa avaliativa detalhada. 

Concluindo: por eu não ser adepto da tese “quanto pior melhor”, não 

condeno o Programa como essencialmente negativo, mas sou bastante crítico. 

 

Janderson: O Senhor poderia comentar as principais influências teóricas 

em sua formação? 

 

Nosella: Formei-me no antigo Liceu Clássico (com grego e latim) e nos estudos 

de história do pensamento filosófico. Autores essenciais: Santo Agostinho, 

Benedetto Croce e Antônio Gramsci. 
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2 SOBRE A DEMOCRACIA 

 

2.1 O que é Democracia? 

 

É muito simples encontrar uma definição para a palavra democracia. 

Qualquer dicionário de Língua Portuguesa nos daria todas as definições 

necessárias para compreendermos o significado etimológico da mesma. 

Entretanto, tais definições não seriam suficientes para que a pergunta que é o 

título deste primeiro capítulo seja respondida. Mesmo porque, segundo Marx 

:“Não existe um conceito universal para a democracia”... (Marx, 1977 p.73). 

Pensar em uma definição para democracia nos leva a imaginar como se 

dá a mesma em uma prática social e cotidiana. O significado do termo 

certamente será diferente para cada classe social. Para o proletário que é 

explorado por uma lógica do capitalismo certamente o termo terá um sentido 

diferente do que na verdade possui para um burguês que pertence à classe 

exploradora. Isso nos leva a reflexões de como nossa sociedade está 

estruturada e como funciona no âmbito político e econômico. 

A democracia pode ser compreendida como um regime político, 

organizado a partir de representações em partidos políticos que se instaura por 

intermédio de um processo eleitoral em que o povo tem o direito ao voto livre 

para escolher seu representante. As eleições propiciam uma rotatividade de 

governantes e impedem um processo ditatorial e a dominação de um individuo 

sobre a sociedade. Pensando ainda na etimologia, democracia em grego quer 

dizer, literalmente, “o governo dos demos”, ou seja, “o governo do povo”. 

Talvez dentro de um raciocínio bem simplista, poderíamos afirmar que a 

definição acima representa de maneira eficaz o que realmente é a democracia. 

No entanto, é impossível compreender o que de fato é a democracia se não 

desvelarmos como se dá o processo político, econômico e histórico de nossa 

sociedade.  

              Para Nosella :   
 
                                         No Brasil já existiram regimes democráticos, mas uma cultura 
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democrática, sólida e duradoura, é fruto de um ininterrupto 
processo histórico que infelizmente aqui faltou. Cultura 
democrática é um clima espiritual, inicialmente rarefeito, que 
com o passar dos anos, no respeito indiscutível às regras 
democráticas, que valoriza o processo e não só os resultados, 
que prioriza uma política econômica de inclusão e equilíbrio 
social, torna-se um senso comum denso, firme, quase um 
inconsciente coletivo. A cultura democrática não deixa espaço 
para os que se consideram donos da verdade, para os que 
temem as dúvidas e as divergências, para os que 
indefinidamente consideram inacabada a sua “tarefa histórica 
de exercício do poder”, para os que encaram o poder não como 
“verbo” e sim como “substantivo. 
Infelizmente, a cultura democrática está ainda longe de ser 
consolidada entre nós. Em todo caso, o processo foi 
desencadeado, existe, é promissor e não pode ser ameaçado, 
nem mesmo pelos que se consideram o ponto zero da História. 
Um processo democrático, ininterrupto e longo, ao criar uma 
cultura democrática, eleva o grau da transparência social, 
socializa as regras do jogo democrático, populariza as leis 
fundamentais da economia nacional e internacional. Uma 
cultura democrática enterra, definitivamente, nossa tradicional, 

cultura autoritária e escravocrata. (Compromisso político e 
competência técnica: 20 anos depois (NOSELLA, 2005, 
p.229) 
 

 

  Apesar de acreditar que o Brasil ainda não possui uma cultura 

democrática o que nos proporcionaria grandes avanços relacionados à 

democracia, Nosella, não nega o desencadeamento, ainda que frágil, deste 

processo que ele mesmo denomina de cultura democrática que teve inicio na 

década de 1980. 

Já para Saes: “Democracia é uma das formas que pode assumir 

qualquer Estado a serviço de uma classe social exploradora, bem como um dos 

regimes políticos que podem se organizar sob tal Estado”... (SAES,1987,p. 87), 

ou seja, qualquer Estado pode ser democrático, mas isto acaba se tornado um 

regime político que corresponde à relação entre a classe trabalhadora e a 

classe dominante. 

Isto significa que precisamos compreender não apenas as definições 

etimológicas, a história do conceito ou usos socialmente difundidos da 

expressão democracia. Isto é necessário, pois não podemos definir essa 

expressão de maneira arbitrária. Nesse sentido, nosso trabalho pretende 
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compreender o que representa a democracia dentro da prática educacional, que 

se pretende participativa, na qual estamos inseridos. 

2.2 A Democracia sob uma perspectiva capitalista 

Na Grécia por volta dos séculos V e IV a. C foi implantada a Democracia 

antiga (SAES, 1987,p.39).  Podemos classificá-la hoje como uma democracia 

escravista, como também afirma Saes: ...”a democracia ateniense é, antes de 

mais nada, uma democracia dos proprietários de escravos”.... (1987,p.40). 

Isso porque o Estado Ateniense escravista garantia a conservação do 

escravismo não reconhecendo os escravos como pessoas. Os escravos não 

tinham representatividade na Assembléia e logo não podiam intervir no 

processo político do Estado.  

Hoje não vivemos esta democracia escravista, mas que democracia 

estamos vivendo então? 

O Brasil vivenciou um cenário de mudanças políticas e econômicas no 

inicio da década de 1980. A sociedade brasileira depois de mais de vinte anos 

“amordaçada” por uma ditadura militar, lutava por uma redemocratização do 

país. Com isso, os debates políticos retomaram a cena nas salas de aula e 

também nas praças, pois a censura havia diminuído, assim como também os 

movimentos estudantis como a UNE (União Nacional dos Estudantes) voltavam 

à legalidade. 

De fato foi um período historicamente importante de transição. A 

democracia começou então a “ganhar terreno” na sociedade brasileira.  

Para alguns intelectuais de esquerda como Carlos Nelson Coutinho, em 

seu livro A Democracia como Valor Universal (1981) e Paolo Nosella, esta 

democracia foi criada pelo proletariado.  

No entanto, alguns questionamentos são importantes para 

compreendermos a origem e o significado desta democracia.  

Saes (1987) define a democracia como uma forma de Estado, pois é um 

padrão de organização interno das atividades estatais. Ele ainda sugere em seu 

artigo: “A Democracia Burguesa e a luta Proletária” (1998) que se questione se 

esta democracia corresponde aos interesses da classe operária. Ou seja, neste 
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artigo ele defende duas teses: 1) Ou esta democracia corresponde aos 

interesses da classe proletária, como os sociais democratas acreditam, dentre 

estes, segundo ele, Carlos Nelson Coutinho. 2) Ou esta democracia 

corresponde aos interesses e objetivos da burguesia predominando o padrão 

estalinista. 

Paolo Nosella em seu artigo, “Compromisso político e competência 

técnica: 20 anos depois”, faz uma análise do período de transição política que 

vivenciamos a partir da década de 1980 e da influência exercida pela classe 

trabalhadora, mais especificamente dos educadores (professores) neste 

período de redemocratização do Brasil. 

 ...esse movimento político dos educadores, ao longo destes 
últimos 20 anos, engrossou o movimento político nacional  que 
desaguou nas vitórias eleitorais do Partido dos Trabalhadores, 
nos estados, nos municípios e, hoje, na federação. (NOSELLA, 
2005,p.227) 

 

Para Nosella a participação efetiva da classe trabalhadora, dentre esta 

classe ele destaca os educadores, durante o período de construção da 

Democracia no Brasil, foi fundamental para alcançarmos a democracia que 

vivemos hoje. E principalmente para que tivéssemos em várias esferas do 

poder o Partido dos Trabalhadores.  

Para Luiz Antônio Cunha : 

 

...pouco consenso existe a respeito da natureza, do início e do 
termino do processo tão peculiar de mudança política – de um 
regime militar instituído por um golpe de Estado para um regime 
democrático. Tampouco há concordância de quais são os 

protagonistas principais desse processo. (CUNHA, 2001, p. 

22). 

 

É importante considerarmos que não podemos negar que a democracia 

política não era o objetivo inicial da burguesia. E na sua luta contra a antiga 

classe dominante, a burguesia não propõe a implantação de uma igualdade 

política formal, mas a grande pressão exercida pelas classes populares para 

obterem a igualdade econômica, levaram então, a burguesia a uma concessão 

no plano político. O direito ao voto e a participação do cidadão comum, 
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independente da sua classe social evidencia isto, conforme afirma Saes: ...”o 

proletariado participa do processo de indicação da representação parlamentar, 

e é na história da humanidade, a primeira classe explorada fundamental a fazê-

lo”. (SAES, 1987, p.53) 

 Apesar do Parlamento, ser um organismo representativo da classe 

exploradora a classe explorada pode participar do processo de indicação 

(eleição) dos mesmos, como afirma Saes: “em suma o parlamento pode abrigar 

delegados indicados pelos proletários; em qualquer caso ele é burguês pelo seu 

funcionamento. O grande entrave é que participar “apenas” (SAES,1987,p.54) 

do processo de escolha de seus representantes parlamentares não significa 

obter avanços e melhorias para a classe explorada, conforme ainda explica, 

Saes :  

 

Só estudando o funcionamento quotidiano concreto do 
Parlamento pode-se chegar à conclusão de que a 
representação parlamentar indicada pelos membros de todas as 
classes sociais não logra jamais, no seu conjunto, como 
representante dos interesses gerais do proletariado 
(expropriação do capital, socialização dos meios de produção, 
supressão da divisão entre trabalho intelectual e trabalho 

manual). (1987,p.53) 

 

 Esse fato evidencia que a desigualdade econômica entre as classes 

socais, não prevê ou resguarda os direitos da classe trabalhadora.  

Segundo Caio Navarro de Toledo:  

 

Ao se postular que a democracia moderna no capitalismo é o 
produto e a conseqüência das lutas populares, passa-se à 
conclusão equivocada de que, nos tempos atuais, a democracia 
é fundamentalmente um poder exclusivo das classes 
trabalhadoras (...) Subestima-se, assim, a realidade de que o 
funcionamento regular das instituições democráticas (eleições 
regulares, pluralismo partidário, liberdades políticas, etc.) têm 
igualmente contribuído para a legitimação da ordem burguesa 
(...) A realização da democracia representativa, na ordem 
capitalista, constitui e difunde a ideologia do Estado neutro e do 
Estado representante da totalidade da população. (TOLEDO, 
1991, p. 92-93) 
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Poderíamos afirmar então que está democracia “moderna” que vivemos 

hoje é uma democracia burguesa? 

Antes de tentarmos responder a esta questão, creio que seja preciso 

compreender o que é uma democracia burguesa. Uma vez, que não podemos 

falar em uma democracia pura, pois como afirmou Lênin:  

A menos que se não queira zombar a história, enquanto 
existirem classes distintas, não se pode falar em democracia 
pura, mas sim em classe, pois democracia pura é a visão dos 
que nada compreendem da luta de classe, nem da natureza do 
Estado, sendo fórmula totalmente vazia de sentido, porque na 
sociedade comunista, a democracia, regenerada e 
transformada em hábito, acabará sem jamais ter sido 
democracia pura. (LÊNIN,1969, p. 25) 

 

 Nesse sentido, faz-se necessário, para o prosseguimento deste trabalho, 

entendermos o que é uma democracia burguesa. 

A definição de democracia burguesa pode ser considerada complexa por 

sua amplitude, sendo impossível não inclui-la e relacioná-la à definição das 

forças entre burocracia de Estado e Parlamento. 

Para Saes :  

 

A Democracia burguesa é uma forma de Estado em que a 
classe social exploradora (capitalistas) logra, por predominar 
invariavelmente no Parlamento, formalmente aberto a todas as 
classes sociais, repartir com a burocracia de Estado a 
capacidade de definir e implementar a política de Estado. 
Também é, correlatamente, o regime político no qual a 
competição partidária com vistas à conquista do controle do 
Parlamento existe, mas é dominada invariavelmente pelos 
partidos políticos objetivamente comprometidos com a 

conservação do capitalismo (1987, p.87)  

 

Pensando nessa definição é muito difícil não relacionarmos a democracia 

burguesa, ou democracia “moderna” como também é nomeada, à democracia 

que vivemos em nossos dias. Principalmente se consideramos que o nosso 

parlamento é indicado pelas classes populares, conforme mencionamos 

anteriormente; e em conseqüência desse fato, existe uma liberdade política, 

conforme explica, Saes: 
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Considerar que as liberdades políticas, na democracia burguesa 
são irreais equivale a apagar as diferenças entre esse regime 
político e o burguês ditatorial. Tais liberdades são de fato, na 
democracia burguesa formais; mas por “formais”, entenda-se, 
aqui, não irreais e, sim formalizadas (codificadas pelo Estado 
através de leis). Essas liberdades são, portanto formais, reais e 

concretas”... (1987, p.62) 

 

Claro que toda está liberdade política é associado, invariavelmente ao 

capitalismo. Para Wood (2006) o significado da palavra democracia é “poder de 

todos”. E no capitalismo o poder só é daqueles que detém os meios de 

produção. Ou seja, esta democracia que vivemos não pode ser pura e ao 

mesmo tempo não pode ser analisada separadamente do regime econômico 

capitalista que rege nossa sociedade. Isto significa que é impossível dentro de 

um regime capitalista, analisarmos unilateralmente a democracia. E com isso, 

não podemos negar que a classe dominante, ou exploradora, se beneficia do 

regime capitalista no qual tem a possibilidade de acumular cada vez mais e 

impor suas regras ainda que de maneira velada, através do capital. 

 Toledo também entende esta democracia como burguesa, pois, a 

mesma representa um grande recurso ideológico para a reprodução da classe 

dominate:  

 

Ninguém pode discordar da tese segundo a qual o alargamento 
da democracia política tem sido possível fundamentalmente 
graças às iniciativas e lutas das classes populares e 
trabalhadoras. Mas disso não se pode concluir – como 
pretendem os adeptos da democracia moderna (‘subversiva’, 
‘revolucionária’) é um poder exclusivo dos setores populares. 
Ou seja, a democracia, na perspectiva acima, serviria 
prioritariamente às massas trabalhadoras e não aos seus 
opressores.Subestima-se, assim, a realidade de que o 
funcionamento regular das instituições políticas democráticas 
(as eleições rituais, o pluripartidarismo, as liberdades políticas 
etc.) contribui também decisivamente para a legitimação da 
ordem social burguesa. A realização da democracia 
representativa, na plena vigência da racionalidade capitalista, 
cria e difunde também a ideologia do Estado neutro, do Estado 
representativo de toda a população, abstraída de sua divisão 
em classes sociais. Tais efeitos ideológicos não devem, pois, 
serem subestimados embora daqui não se conclua 
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absolutamente que a democracia política seja prejudicial à luta 

dos trabalhadores”. :( 1991, p. 61-62). 

 

Portanto, definir esta democracia que vivenciamos hoje como uma 

democracia burguesa não pode ser considerado um equívoco. Mas, é claro que 

com isto surgem outros questionamentos, e talvez o principal seja: como fica a 

classe dominada, proletária diante desta democracia “moderna,” burguesa?  

Afirma Lênin que: 

 

“A onipotência da riqueza está mais segura sob a república 
democrática, por não depender das imperfeições do envoltório 
político do capitalismo. A república democrática é a melhor 
forma para o capitalismo; e que nós somos partidários da 
republica democrática por ser a melhor forma de Estado para o 
proletariado em regime capitalista; mas não temos o direito de 
esquecer que a escravatura do salário é a sorte do povo, 
mesmo na mais democrática republica burguesa” (1969, p. 17-
23). 
 

Lênin apresenta duas vertentes que sem dúvida, não são paradoxais. Ele 

aponta uma dupla possibilidade que pode abrigar uma democracia burguesa. 

Ou seja, duas correntes que são importantes para compreendermos quais são 

as vantagens ou desvantagens que a classe proletária pode obter dentro de 

uma democracia burguesa. 

Para Saes:  

“É possível que as instituições políticas e democráticas sirvam 
como instrumento da dominação ideológica burguesa sobre o 
proletariado; de outro lado, é possível que tais instituições se 
constituam em fator de desenvolvimento da consciência 
revolucionária do proletariado. É evidente que, no tempo e lugar 
em que se concretiza uma dessas possibilidades, a outra se 

acha excluída”. (1987, p. 163)    
 

O que Lênin nos apresentou foram duas possibilidades que a classe 

proletária pode obter dentro de uma democracia burguesa:  

A primeira possibilidade caracteriza-se como uma desvantagem, pois a 

classe dominante utilizaria a democracia moderna, burguesa (na qual está 

contido um jogo parlamentar e o sistema capitalista) como instrumento de 

dominação do proletariado, como explica Saes :  

 

Lênin, por manter-se sempre em guarda contra o economicismo 
e o voluntarismo, não ignora as potencialidades 
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desorganizadoras das instituições democráticas burguesas 
(jogo parlamentar, sufrágio universal) o seu efeito político sobre 
a classe operária pode ser eleitorismo, o cretinismo 
parlamentar, etc, que servem fundamentalmente à dominação 
política burguesa”. (1987, p.163) 

   
A segunda possibilidade pressupõe algumas vantagens para o 

proletariado dentro da democracia burguesa. Porém, é importante esclarecer de 

antemão, que estas vantagens não são oferecidas pelo Estado de uma maneira 

que poderíamos considerar harmoniosa, mesmo porque, o Estado como afirma 

o próprio Saes (165), só está interessado na classe dominante: ... “a relação 

entre o Estado e o interesse geral da sociedade é puramente ilusória, 

imaginária; e que o Estado é fundamentalmente, uma organização da classe 

dominante”.  

Por outro lado, na democracia burguesa é permitida uma “certa” 

liberdade política ao proletariado, conforme já mencionamos anteriormente. 

Todavia o parlamentarismo burguês e o Estado são restritos e relativos aos 

interesses da classe dominante/burguesia, isso gera uma inevitável contradição 

entre a Constituição que propõe uma igualdade política formal e a prática 

cotidiana e real. Com isto, é possível haver uma percepção desta contradição e 

proporcionar então uma consciência revolucionária no proletariado. 

Para Saes a democracia burguesa pode levar ao desenvolvimento da 

consciência revolucionária do proletariado (1987, p.165) 

 

Saes ainda explica que:  

 
A democracia burguesa, a despeito de implicar tão somente um 
mínimo de liberdade política para o proletariado, permite – em 
comparação com a ditadura militar e o fascismo – um melhor 
desenvolvimento da luta proletária pela construção e pelo 
fortalecimento de sua organização revolucionária de classe. 
(1987, p.166). 
  

Em suma podemos compreender que se a democracia que vivemos hoje 

é burguesa e logo defende os interesses da classe dominadora, ao mesmo 

tempo nesta mesma democracia encontramos “brechas” para que a classe 

proletária seja despertada no que diz respeito ao aspecto dominante da 

burguesia. Isto significa que na democracia burguesa o proletariado pode se 
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organizar legalmente através de sindicatos e partidos que defendem a causa 

operária e em conseqüência disso lutar contra a dominação burguesa.  

Na visão de Saes:     

 

O proletariado tende a construir a sua organização 
revolucionária de classe, seja sob uma ditadura burguesa, seja 
sob uma democracia burguesa; todavia, as possibilidades de 
fracasso de luta revolucionária do proletariado são menores na 
democracia burguesa, já que esta permite uma relação mais 
estreita entre os partidos proletários e as massas, uma 
circulação maior da informação política no seio do partido e 
uma melhor avaliação das próprias forças”... (1987, p.166) 

 

Contudo, é preciso compreender que embora seja necessário definir um 

conceito etimológico para a palavra democracia, isto não nos oferece os 

subsídios necessários para entendermos e explicarmos o que representa a 

democracia em uma prática real, cotidiana. É preciso também ressaltar que é 

extremamente complexa a luta proletária em uma democracia burguesa, no 

entanto seria ainda mais árdua, se vivêssemos em uma ditadura militar ou em 

um regime fascista.  

 

Através da ação legal-revolucionária, o proletariado 
simultaneamente invoca a proteção da legislação constitucional 
burguesa e denuncia a impossibilidade de seu cumprimento 
integral; a reivindicação do cumprimento da lei faz parte, 
portanto, da preparação das massas para Revolução”. 
(SAES,1987, p.171).  
 

 
Em suma, é possível que o proletariado utilize a própria legislação que 

rege a democracia burguesa para lutar contra a dominação de classes.  

Embora reconhecendo e identificando contradições na democracia 

burguesa, que permite ainda que numa correlação de forças desiguais a 

organização das classes subalternas na busca da transformação social 

podemos perceber, nessa curta digressão que fazemos sobre o tema, quantas 

questões estão em pauta, sendo que não pretendemos e nem conseguiremos 

dar conta de explorar e aprofundar essas questões nos limites desta pesquisa. 

O nosso intuito é tão somente, partir da convicção de que um dos 

caminhos para o avanço da democracia é a participação popular em todas as 

instituições sociais, particularmente na escola, pesquisar as potencialidades e 
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limites do Programa Escola da Família – PEF, um projeto desenvolvido no 

Estado de São Paulo, problematizando a partir de dois olhares, um do sociólogo 

Professor Dr. Décio Saes, considerado o maior analista de Estado do Brasil e 

que representa a perspectiva althusseriana de análise e outra do filósofo 

Professor Dr. Paollo Nosella, um dos maiores estudiosos de Gramsci no Brasil, 

de que maneira um projeto cantado em prosa e verso pela política 

governamental pode contribuir, ou não, para a democratização do ensino e das 

relações no interior da escola?   
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3 PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

 

3.1 O QUE É O PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA? 

 

Em outubro de 2003 o então Governador do Estado de São Paulo, 

Geraldo Alckmin, tendo à frente da Secretaria de Educação o Professor Gabriel 

Chalita, e com base na lei 11.498, determina a implantação do Programa 

Escola da Família em todas as unidades escolares do Estado de São Paulo. No 

entanto, o PEF já estava funcionando na maioria das unidades escolares em 

caráter experimental, desde agosto deste mesmo ano. 

O PEF é um projeto de educação não formal, desenvolvido pela 

Secretária de Educação do Estado de São Paulo, desde agosto de 2003 e com 

parceria até dezembro de 2006 com a UNESCO, que tem como principal 

objetivo abrir as portas das escolas da rede pública estadual de ensino de São 

Paulo aos finais de semana. E de oferecer atividades relacionadas à cultura, 

esporte, saúde e qualificação para o trabalho, além de despertar e provocar 

uma cultura de paz nas unidades escolares, democratizar o espaço escolar e 

estreitar as relações entre a comunidade do entorno escolar e a escola. Além 

de contribuir para a democratização do ensino superior, por intermédio do 

Programa Bolsa Universidade, que oferece aos educadores universitários que 

trabalham no PEF bolsas de estudos para cursarem o ensino superior.  

Art. 2º - O Programa Escola da Família tem como proposta a 
abertura das escolas públicas estaduais aos finais de semana, 
com o propósito de atrair os jovens e suas famílias para um 
espaço voltado para a prática da cidadania, onde são 
desenvolvidas ações socioeducativas, com o intuito de 
fortalecer a auto-estima e a identidade cultural das diferentes 
comunidades que formam a sociedade paulista. 
 
Art. 3º - Os espaços das escolas públicas estaduais, de que 
trata o 
artigo anterior, devem estar disponíveis a fim de estimular a 
participação da comunidade intra e extra-escolar em atividades 
artísticas, esportivas, recreativas, formativas e informativas, 
voltadas 
para o exercício da cidadania, em perfeita sintonia com o 
projeto 
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pedagógico da unidade escolar, a fim de favorecer o 
desenvolvimento de uma cultura participativa e o fortalecimento 
da escola com a comunidade (Decreto n°48.781, de 07 de Julho 
de 2004) 

 

No PEF, como já mencionamos, as escolas abrem suas portas aos finais 

de semana com o objetivo de oferecerem atividades relacionadas ao Esporte, 

Cultura, Saúde e Cursos Profissionalizantes, sob a coordenação de um 

Educador Profissional, função atribuída ao professor da rede pública de ensino 

que deverá ser o responsável pela coordenação e desenvolvimento das 

atividades e projetos. De um gestor, que poderá ser o diretor, o vice-diretor, ou 

o coordenador pedagógico da unidade escolar, ou ainda um professor efetivo 

da unidade escolar, que terá o papel de colaborar no desenvolvimento dos 

projetos e ações pedagógicas e principalmente de preservar o prédio e o 

patrimônio da unidade escolar.  

O PCOP (Professor Coordenador de Projetos) é o profissional designado 

pela Diretoria de Ensino, para acompanhar o desenvolvimento das ações do 

Programa regionalmente. Sendo, o mesmo, principal interlocutor entre a 

Diretoria de Ensino, Municípios e a Coordenação Geral do Programa.  

Participa também um Supervisor de Ensino que tem entre suas 

atribuições, a responsabilidade de promover, por meio de seu conhecimento e 

intervenção, o cumprimento dos aspectos legais para o bom funcionamento do 

Programa.   

Há ainda os educadores universitários, que recebem uma bolsa de 

estudos para cursarem o ensino superior, custeada pelo Estado. Em contra 

partida, precisam cumprir uma jornada de doze horas por final de semana, 

sendo seis horas aos sábados e seis horas aos domingos. Os universitários são 

os agentes responsáveis por desenvolverem as atividades relacionadas à 

cultura, esporte, saúde e cursos profissionalizantes.  

A criação do PEF passou por um processo relativamente longo, até a sua 

implantação total. Segundo o documento Idéias 32- Escola da Família (2004 p. 

19), publicado pela Secretária de Educação do Estado de São Paulo: “o 

Programa Escola da Família foi criado em consonância com os princípios 

básicos da Política Educacional do Estado”.  
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Em principio o PEF foi desenvolvido em parceria com a UNESCO e tinha 

como principal objetivo a prevenção da violência e a valorização da auto-estima 

de jovens e adolescentes, amparado e visando atender os pressupostos da Lei 

de Diretrizes e Bases n 9394/96 e do Plano Nacional de Educação que 

asseguram como um dos princípios, a gestão democrática da escola pública. 

O PEF nasceu a partir de algumas convenções, fóruns, pesquisas 

conforme está registrado no documento Idéias Escola da Família: 

 

A SEE, tendo em vista a preocupação com a qualidade da 
escola, tomou uma série de medidas para conhecer, 
diagnosticar e registrar as expectativas de pais, professores e 
alunos a fim de orientar e coordenar ações que dessem 
respostas aos seus anseios. Dentre elas: Fórum Escola de 
Nossos Sonhos, realizado em São Paulo, em novembro de 
2002, seguido de Fóruns Regionais, em maio de 2003, 
pesquisa de Professores e Pesquisa de Pais. Nesta última a 
abordagem abrangeu 152.000 pais, dos quais 49% tinham a 
preocupação com a segurança nas escolas e com os índices de 
violência, quase 30% manifestaram o desejo de participar mais, 
junto com seus filhos e educadores. As informações recolhidas 
nessas oportunidades, mais o registro de solicitações, pedidos 
de esclarecimentos e informações cerca de 170 mil - à Central 
de Informações da SEE foram analisados, criando-se uma base 
de dados que serviu para elaboração do Programa Escola da 
Família” (Idéias Escola da Família 2004, p. 20). 

 

Portanto a SEE- Secretária de Educação do Estado de São Paulo 

justifica a criação do PEF como algo extremamente democrático, pois para que 

o projeto fosse implantado nas escolas da rede pública estadual de ensino o 

mesmo contou com a participação e opiniões de pais, alunos, educadores e 

gestores. 

 

3.2     A estruturação e funcionamento do PEF 

 

É preciso compreender e explicar que a estruturação e funcionamento do 

PEF devem ser estudados a partir de dois momentos. O primeiro, entre os anos 

de 2003 a 2006 e o segundo a partir do ano de 2007. 
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Conforme já mencionamos o PEF, foi implantado pela Secretária de 

Educação do Estado de São Paulo em agosto de 2003 e foi oficializado em 

outubro deste mesmo ano. Neste período a SEE – Secretária de Educação do 

Estado de São Paulo contava com a parceria da UNESCO para a implantação e 

desenvolvimento das atividades do Programa. Segundo o documento Idéias – 

Escola da Família, p 29: “Desde o inicio da implantação, em agosto de 2003, 

até junho de 2004, o PEF teve mais de 45 milhões de participações ativas da 

comunidade, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. O número 

representa mais de quatro vezes toda a população do Município de São Paulo, 

estimada em algo em torno de 10 milhões”! 

O registro de participações da comunidade fica arquivado no site do 

Programa que possui o seguinte endereço eletrônico: 

“http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/default.asp”. Cada unidade escolar 

participante do PEF possui uma página neste site para que sejam digitalizadas 

as freqüências do Educador Profissional, Educadores Universitários e Gestor, 

além da participação da comunidade e das atividades desenvolvidas em cada 

final de semana no Programa. 

O site oferece centenas de opções de projetos dentro dos quatro eixos 

norteadores do PEF, que são: esporte, cultura, saúde e capacitação 

profissional/cursos profissionalizantes. Cada Educador Profissional é 

responsável por cadastrar os projetos que são desenvolvidos em sua unidade 

escolar. Caso a unidade escolar esteja desenvolvendo um projeto que não 

apareça como opção no site do Programa, o Educador Profissional tem a opção 

de solicitar à FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) que o 

mesmo seja cadastrado junto aos demais projetos que estão relacionados no 

site. 

Entre os anos de 2003 a 2006 a UNESCO foi à principal mantenedora do 

programa, os educadores profissionais durante este período não precisavam 

estar ligados a Secretaria de Educação, ou seja, não precisavam ser 

professores da rede pública estadual de ensino. A exigência para estes 

profissionais era que os mesmos possuíssem uma graduação em qualquer área 

de conhecimento e que tivessem um perfil de liderança para coordenarem um 

grupo de universitários. Foi neste momento que surgiram algumas 

http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/default.asp
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irregularidades que até hoje não foram devidamente explicadas. Os educadores 

profissionais não possuíam nenhum tipo de vinculo com a Secretária de 

Educação, ou mesmo com a UNESCO e, portanto, não possuíam registro em 

carteira e não tinham direito a férias, décimo terceiro e nem mesmo a licença 

maternidade. O salário dos educadores profissionais era pago sempre no quinto 

dia útil do mês no valor de 500.00 reais (quinhentos reais). 

Já com relação aos educadores universitários, eles possuíam uma carga 

horária maior de trabalho durante a parceria e administração da UNESCO. Os 

Educadores universitários trabalhavam dezesseis horas por final de semana, 

sendo oito horas aos sábados e oito horas aos domingos em troca de uma 

bolsa de estudos que era custeada parte pelo Estado e parte pela faculdade em 

que o universitário estudava. O valor pago pelo Estado às instituições de Ensino 

Superior era de 271,00 reais, independente do curso, o restante do valor era 

custeado pela própria instituição de ensino superior. O programa bolsa 

universidade como é intitulado até hoje pelo PEF, era considerado um grande 

sucesso por parte do Governo do Estado de São Paulo e por parte da UNESCO 

também, tanto que o mesmo foi considerado simbolicamente pela própria 

Secretária de Educação do Estado de São Paulo, como a quarta universidade 

pública do estado: 

 

Essa política pública de inserir o jovem no Ensino Superior, 
dando-lhe a opção de atuar no ambiente educacional, é inédita 
no país. Os universitários recebem uma bolsa integral da 
mensalidade, em que metade é paga pelo Governo do Estado 
de São Paulo e o restante, pelas universidades parceiras. Se 
considerarmos que as três universidades públicas paulistas – 
Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual 
Paulista (UNESP) e Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) – têm, juntas, cerca de 75 mil alunos, os 25 mil 
universitários do Programa representam simbolicamente uma 
quarta universidade pública”... (Idéias – Escola da Família, p. 
29). 
 
 

 As atividades do PEF eram, portanto, coordenadas pelos educadores 

profissionais e desenvolvidas pelos educadores universitários dentre os quatro 

eixos do programa: Esporte (inclui todas as atividades esportivas e físicas de 

um modo geral) Cultura (envolve todas as linguagens possíveis artísticas) 
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Saúde (envolve questões relacionadas ao bem estar emocional e orientação e 

prevenção de doenças, como DSTS, Dengue, Hipertensão, Diabetes etc.) 

Qualificação para o trabalho (engloba oficinas que proporcionam geração de 

renda, competências e habilidades para o mercado de trabalho). Os quatro 

eixos deveriam ser obrigatoriamente trabalhados nas unidades escolares 

durante as atividades do PEF, porém poderiam ser alternados e adaptados de 

acordo com as necessidades da comunidade do entorno escolar:  

 

Na Escola da Família, todas as ações são debatidas com a 
comunidade. Além de cada um poder escolher do que quer 
participar, os cursos e atividades são definidos em cada 
unidade escolar junto com seus freqüentadores. O repertório de 
atividades é norteado por quatro eixos que são à base do 
programa: Cultura, Esporte, Saúde e Qualificação para o 
Trabalho. Dentro desses temas, as comunidades definem junto 

com as escolas as atividades a serem desenvolvidas (Idéias 
Escola da Família, 2004, p. 31). 

 

Além disto, o PEF durante a administração da Secretária de Educação 

do Estado de São Paulo em conjunto com a UNESCO contava com uma equipe 

de fortalecimento, como era denominada, para oferecerem capacitações e 

suporte para os educadores universitários. Esta equipe de fortalecimento era 

composta por professores de educação física e artes da rede pública estadual 

de ensino. Estes professores trabalhavam durante dezesseis horas por final de 

semana, no entanto, por possuírem vinculo com a Secretária de Educação do 

Estado de São Paulo, desfrutavam dos direitos garantidos por lei a qualquer 

professor. As atividades desses profissionais eram organizar 

oficinas/capacitações relacionadas aos quatro eixos do PEF para os 

educadores universitários e para a comunidade participante do programa. 

Essas oficinas com os Educadores universitários eram realizadas na própria 

unidade escolar, ou na diretoria regional de ensino. O objetivo era que os 

universitários aprendessem novas atividades para desenvolverem junto a 

comunidade participante do PEF. 

Por fim, o Programa também contava com um coordenador de área, 

profissional responsável por auxiliar o PCOP, além de coordenar, supervisionar 

e orientar os Educadores Profissionais e Universitários no desenvolvimento das 
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ações e projetos realizados no PEF em um determinado número de escolas a 

partir de uma divisão territorial feita por bairros e organizada pelo PCOP. O 

coordenador de área, tinha uma jornada de 24 horas semanais, sendo 

dezesseis horas por final de semana, oito horas aos sábados, oito horas aos 

domingos e quatro horas durante a semana que eram cumpridas na Diretoria 

Regional de Ensino em que o mesmo atuava. Normalmente essas quatro horas 

eram divididas em duas reuniões de duas horas cada uma. Uma reunião era 

realizada com os Educadores Profissionais da sua região de trabalho e a outra 

juntamente com os demais coordenadores de área da cidade, sob a condução 

do PCOP. Os coordenadores de área, também precisavam ser professores, ou 

ao menos aptos para isso, mas assim como o Educador Profissional, os 

mesmos não possuíam vinculo com a Secretária de Educação do Estado de 

São Paulo e, portanto, também não possuíam os direitos assegurados por lei 

aos professores. 

Durante todo o período em que a UNESCO participou e administrou junto 

com a Secretária de Educação do Estado de São Paulo, o PEF funcionou desta 

maneira. Entretanto, a parceria com a UNESCO se desfez em dezembro de 

2006, a partir de então o PEF passou a ser administrado pela Secretária de 

Educação, sob responsabilidade da CENP (Coordenadoria de Normas e 

Estudos Pedagógicos) e da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação). Foi neste segundo momento que ocorreram mudanças 

consideráveis no Programa. A primeira mudança  foi com relação aos 

educadores profissionais que agora, neste novo modelo de gestão, precisam 

ser professores da rede pública estadual de ensino, conforme prevê o Manual 

Operativo do Programa:  

 

 O Educador Profissional deve ser portador de diploma de 
licenciatura plena, em qualquer componente curricular, nos 
termos da legislação vigente, como Professor Educação Básica 
I - PEB I, Faixa 1 e Nível I, no campo de atuação relativo a 

aulas dos Ensinos Fundamental e Médio
1
.  

 

                                                 
1
 Manual Operativo do Programa Escola da Família. Disponível em http:// 

WWW.escoladafamilia.fde.sp.gov.br. p.9.  
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Além disso, os educadores profissionais passaram a cumprir uma carga 

horária de vinte e quatro horas, semanais, sendo dezesseis horas por final de 

semana, oito horas aos sábados e oitos horas aos domingos e quatro horas de 

reuniões durante a semana na diretoria regional de ensino e mais duas horas 

de HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo) na unidade escolar em 

que atuam, além, de duas horas de HTPL (Horário de Trabalho Pedagógico 

Livre). 2 

       As atividades dos educadores profissionais praticamente permaneceram as 

mesmas, no entanto agora os educadores são professores vinculados à 

Secretária de Educação e, portanto, possuem todos os direitos dos demais 

professores. Trabalham por 20 horas/aulas e mais dois HTPC (Horário de 

Trabalho Pedagógico Coletivo), ou seja, o educador profissional passou a ser 

um professor ligado a unidade escolar e isto facilita muita a relação com os 

demais docentes e contribui para que as idéias do PEF sejam compartilhadas 

com os demais docentes e funcionários da escola. 

Os educadores universitários também alcançaram algumas mudanças 

relacionadas ao seu trabalho, a princípio a carga horária dos universitários era 

semelhante a dos educadores profissionais, dezesseis horas por final de 

semana, depois de algumas mudanças a jornada de trabalho passou a ser de 

doze horas por final de semana, sendo seis horas aos sábados e seis horas aos 

domingos 3.  

O modelo de parceria com as Instituições de Ensino Superior continua 

praticamente o mesmo, o Estado custeia cinquenta por cento das bolsas de 

estudo, com o diferencial que o pagamento máximo é de 310,00 reais, mês 

renovável e não mais de 271,00 reais. As atribuições dos educadores 

universitários também continuam as mesmas, o diferencial é que agora o PEF 

prioriza candidatos a bolsa universidade, ou seja, que desejam atuar como 

educadores universitários que optem por cursos de licenciaturas. 

Neste novo modelo de administração, não existe mais a função da 

equipe de fortalecimento que era composta, conforme já mencionado por 

professores de educação física e de artes. Passa a ser então, responsabilidade 

                                                 
2
 Ibid, p.9. 

3
 ibid, p. 01 
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do PCOP (Professor Coordenador de Projetos) oferecer oficinas e capacitações 

para os Educadores Universitários. Também não existe mais, a função do 

coordenador de área, ficando a cargo do PCOP, auxiliar o supervisor na 

fiscalização das unidades escolares, e de assumir todo o papel que era 

desenvolvido pelo coordenador de área, ou seja, orientar os Educadores 

Profissionais e Universitários nas ações e projetos desenvolvidos no Programa. 

Com a saída da UNESCO o número de escolas que possuíam o PEF 

diminui consideravelmente, de aproximadamente 5.000 mil escolas para 2636 

escolas. 

Quadro 1 Participação no PEF durante a administração da Secretária de 

Educação do Estado de São Paulo em parceria com a UNESCO, entre os anos 

de 2004 a 2006, Idéias-Escola da Família, 2004 p 29, 30). 

 

Diretorias de Ensino 89   

Municípios 645 

Escolas Estaduais 5.000 

Professores Coordenadores da Oficina 

Pedagógica, Supervisores, Gestores 

(Diretores, Vice-Diretores, Professores 

Coordenadores) e Educadores 

Profissionais 

10.000 

Educadores Universitários 25.000 

Voluntários 10.000 

 

Quadro 2 Participação no PEF, após a saída da UNESCO, até maio de 

2011).4 

Diretorias de Ensino 91 (todas) 

                                                 
4
 Disponível em http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Subpages/ acesso em 02 jul 2011). 

 

http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Subpages/
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Municípios 619 

Escolas Estaduais 2636 

Professores Coordenadores da 

Oficina Pedagógica, Supervisores, 

Gestores (Diretores, Vice-Diretores, 

Professores Coordenadores) e 

Educadores Profissionais 

4.679 

Educadores Universitários 18.477 

Voluntários 18.462 

 

Se com a saída da UNESCO o PEF tornou-se mais organizado, 

principalmente no tocante ao cumprimenta das leis trabalhistas, por outro lado o 

número de escolas envolvidas no Programa caiu consideravelmente, assim 

como o número de vagas para os educadores universitários, o que representa 

também uma redução do número de bolsas universidade disponibilizadas à 

população. Isto demonstra uma grande omissão e fragilidade administrativa por 

parte do Estado desde o inicio do Programa. 

 

3.3 A prática de cada final de semana ao olhar de um Educador 

Profissional  

 

     Conforme já mencionamos, está pesquisa possui os seguintes 

procedimentos metodológicos: análise bibliográfica, análise documental sobre o 

PEF e análise da prática desenvolvida, a partir do olhar autobiográfico do autor.   

Pensando no procedimento metodológico utilizados para a análise de dados 

autobiográficos, este capítulo será construído a partir das nossas observações 

participativas no Programa Escola da Família, considerando conforme 

mencionado anteriormente, minha experiência de Educador Profissional que se 

iniciou há alguns anos, mais especificamente, no ano de 2007. 
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O PEF inicia suas atividades às 9hs da manhã sempre aos sábados e 

domingos e tem suas atividades encerradas às 17hs. Normalmente, as ações 

são iniciadas com uma reunião entre o Educador Profissional, os Educadores 

Universitários e o Gestor da unidade escolar, que tem a duração média de trinta 

minutos. Essas reuniões têm a finalidade de expor e compartilhar a pauta da 

reunião que é desenvolvida, sempre às sextas feiras no período da tarde, entre 

os Educadores Profissionais, o PCOP e o Supervisor de Ensino, na Diretoria de 

Ensino da região ou cidade.  

A pauta normalmente traz comunicados da coordenadoria geral do PEF e 

ações de melhoria apresentadas pela Diretoria Regional de Ensino, como 

capacitações para os Educadores Universitários, que são planejadas e 

desenvolvidas pela própria Diretoria, para o aprimoramento dos projetos 

desenvolvidos nas unidades escolares. Além disso, as reuniões tanto na 

Diretoria de Ensino, quanto nas unidades escolares, possuem a finalidade de 

proporcionar oportunidades aos participantes de trocarem experiências e 

discutirem ações que poderão contribuir para o melhoramento do Programa.  

As reuniões que são realizadas entre o Educador Profissional, 

Educadores Universitários e Gestor, são abertas à participação de voluntários e 

de membros da comunidade desde que os mesmos tenham interesse em 

participar. 

Após a reunião, os Educadores Universitários com o auxilio do Educador 

Profissional, Gestor e Voluntários, começam a organizar a escola para que as 

atividades do PEF sejam iniciadas. Neste momento os portões da unidade 

escolar já estão abertos para a circulação da comunidade, que normalmente já 

auxilia na preparação dos espaços para o desenvolvimento dos projetos.  

Os projetos são relacionados aos quatro eixos norteadores do Programa: 

esporte, saúde, cultura e capacitação profissional e são desenvolvidos em 

praticamente todos os espaços da escola: salas de aula, biblioteca, sala de 

informática, quadra, pátio, estacionamento, corredores etc.  

Tenho conhecimento de que, Infelizmente em algumas escolas, há 

limitações para a utilização do espaço físico por parte do Gestor, sob a 
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alegação de que a comunidade não utiliza adequadamente o espaço escolar, 

promovendo vandalismos e deteriorando o patrimônio público.  

Apesar dessas limitações existentes em algumas escolas, os projetos 

são realizados nos espaços que são oportunizados pela unidade escolar. Claro 

que a comunidade é prejudicada, pois há projetos que demandam um espaço 

mais adequado que nem sempre é oferecido pelo Gestor da escola e, 

consequentemente, não podem acontecer. 

Após a organização dos espaços os projetos são iniciados, alguns são 

desenvolvidos durante todo o dia, outros são realizados em horários 

específicos. Toda escola deve contar com um painel (cronograma) de 

atividades, para que a comunidade tenha conhecimento dos projetos e horários 

de início e término dos mesmos.  

Cada unidade escolar possui um cronograma diferenciado de acordo 

com a comunidade participante, porém é comum visualizar a existência de 

alguns projetos na maioria das escolas, como: aulas de futsal para meninos e 

meninas, aulas de violão, brinquedoteca e tênis de mesa. Os projetos como a 

brinquedoteca e tênis de mesa, são desenvolvidos durante todo o dia. A 

brinquedoteca é organizada por dois Educadores Universitários, normalmente 

estudantes de pedagogia, que desenvolvem um cronograma específico dentro 

do espaço da mesma. É comum encontrar nas brinquedotecas, atividades como 

jogos pedagógicos, pintura facial, contar histórias, dobraduras e pintura de 

desenhos. O tênis de mesa, também é organizado por dois Educadores 

Universitários e costuma ser um projeto com grande participação da 

comunidade, quando a unidade escolar conta com Educadores Universitários 

de educação física, os mesmos são responsáveis pela atividade. Quando isto 

não acontece, são escolhidos Educadores Universitários, estudantes de outro 

curso que tenham habilidade para trabalharem com este esporte. É comum 

também que haja torneios internos de tênis de mesa, ou seja, dentro da própria 

unidade escolar participante do PEF.  

Há também projetos itinerantes que são oferecidos pela Diretoria 

Regional de Ensino, como: passeios a museus (Museu da Língua Portuguesa, 

Museu do Futebol, Museu de Ciências: “Cata vento”), Itaú Cultural e Caixa 

Cultural. Filmes Clássicos que são enviados às unidades escolares pelo projeto 
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“Cultura é Currículo” que também faz parte dos projetos da Secretária de 

Educação do Estado de São Paulo e que são aproveitados e exibidos no PEF. 

“Show de Mágicos”, evento apresentado nas unidades escolares, Exposições: 

Exposição da História da Cidade, Exposições Literárias e Palestras com 

Médicos e Psicólogos, normalmente com temas relacionados à saúde bucal, 

oncologia e saúde mental, também são apresentadas e desenvolvidas na 

própria escola, Mala Encantada, material confeccionado e disponibilizado pela 

Diretoria Regional de Ensino que possui recursos: fantasias, fantoches, livros 

etc, para incentivar e estimular a prática de contar histórias no PEF. Aulas de 

Dança Contemporânea para crianças e adolescentes.  

Essas atividades e eventos são desenvolvidos em parceria com a 

Secretária de Educação do Estado de São Paulo e através de parcerias que 

são firmadas pela própria Diretoria Regional com empresas privadas, que 

atuam como parceiros.  

Existem também outros projetos que são desenvolvidos durante todo o 

dia de atividade do Programa, mas, conforme já mencionamos cada escola 

possui um cronograma individual de acordo com a participação, faixa etária da 

sua comunidade e seria arbitrário de nossa parte, afirmar que tais projetos 

acontecem em todas as unidades escolares, vinculadas ao PEF.  

No caso específico de nossa escola, temos outros projetos que 

funcionam durante todo o dia, como o salão de jogos, que é organizado no pátio 

da unidade escolar e desenvolvido por dois Educadores Universitários, sendo 

os dois educadores, estudantes de educação física. O projeto é desenvolvido 

com o objetivo de ensinar aos participantes jogos como xadrez, dama e dominó, 

além de proporcionar interação e lazer aos participantes. Além dos jogos 

mencionados, o mesmo espaço possui pebolim, jogos estratégicos para 

trabalharem números e jogos lúdicos como amarelinha para crianças. O espaço 

é freqüentado por um grande número de crianças e adolescentes, mas também 

tem a participação de adultos. 

Outro projeto realizado durante todo o dia em nossa unidade escolar é o 

“Salão de Beleza”, que tem a finalidade de trabalhar o eixo saúde. O projeto é 

desenvolvido em uma sala de aula e tem a coordenação de três Educadoras 

Universitárias. Um dos objetivos é trabalhar os cuidados de higiene do corpo. 
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Os participantes recebem orientação para o cuidado com os cabelos e os riscos 

de doenças do couro cabeludo como seborréia e a contaminação de piolhos, 

cuidados com as mãos e unhas e doenças relacionadas à pele e unhas. Além 

de trabalhar a auto-estima e a valorização do corpo. Dentro do salão de beleza 

são realizados penteados e escovas. Os participantes antes de receberem o 

atendimento são orientados em relação aos cuidados com o corpo e de como 

serão os procedimentos no Salão de Beleza. Existem algumas regras de 

higiene estabelecidas pelo projeto, pois como a escola não possui um lavatório, 

é preciso que o participante venha com o cabelo limpo. Além dos penteados e 

escovas, são oferecidos no salão pintura de unhas artísticas e tradicionais. A 

pintura de unha artística, é uma técnica de pintura em que a manicure, além de 

pintar, faz desenhos nas unhas dos clientes, no caso do projeto, dos 

participantes. Para que a comunidade possa receber este serviço de pintura de 

unhas artísticas e tradicionais, os mesmos também são orientados em relação 

aos cuidados com as unhas, e como a escola não possui um esterilizador, não 

são realizados procedimentos que envolvam alicates e espátulas, e não são 

pintadas as unhas dos pés, apenas as unhas das mãos. Há um número grande 

de participantes para este projeto, tanto de crianças, adolescentes, jovens e 

principalmente de adultos. O PEF disponibiliza os materiais necessários para 

que o mesmo seja desenvolvido e logo a comunidade participante fica isenta de 

qualquer custo.  

No decorrer do ano também são oferecidos cursos relacionados à pintura 

de unhas artísticas pela equipe de Educadoras Universitárias responsáveis pelo 

Salão de Beleza. O objetivo do curso é trabalhar o eixo de capacitação 

profissional e contribuir para o aumento de renda da comunidade. Para 

participar é preciso preencher uma ficha de inscrição e ter no mínimo quatorze 

anos. No final do curso é oferecido um certificado de participação.  

Além desses projetos já citados, o PEF em nossa escola conta com 

outras atividades como Balé para crianças, Artesanatos (confecção de 

bijuterias, artesanatos com e.v.a, artesanatos com garrafas pet, artesanato com 

jornal, biscuit) Aulas de Tear, Aulas de Sabonetes e Velas Artesanais, Padaria 

Artesanal (aulas com o objetivo de ensinar aos participantes a preparação de 

pães caseiros), Recreação para crianças, Aulas de Violão, Aulas de Canto para 
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a formação de coral, Aulas de Capoeira, Aulas de Futsal, Aulas de Inglês para 

crianças e adolescentes, Aulas de Italiano Básico para crianças e adultos, Aulas 

de Reforço de Língua Portuguesa e Matemática para crianças, Curso de 

Serviços de Departamento Pessoal, Aulas de Informática para crianças, 

adolescentes e adultos, Aulas de Pintura em tela, Ginástica para Mulheres, 

Cursos de Redação e Produção de textos, Aulas de Teatro, Projeto ECA 

(Projeto desenvolvido com crianças para ensinarem as mesmas o que é o 

Estatuto da Criança e do Adolescente). Todas as atividades acontecem dentro 

do espaço escolar e cada uma possui um horário específico.  

No PEF, os portões da escola ficam abertos o dia todo e os participantes 

podem entrar ou sair no momento em que quiserem. A comunidade participante 

também pode fazer sugestões para a implantação de novos projetos e no inicio 

do ano é realizado uma pesquisa no bairro localizado no entorno da escola para 

conhecimento da opinião da comunidade em relação ao PEF. Esta pesquisa é 

realizada pelos Educadores Universitários durante o funcionamento do 

Programa, ou seja, aos sábados e domingos. O questionário é construído pelo 

Educador Profissional, Educadores Universitários, Voluntários e Gestores. No 

questionário também é oferecido espaço para sugestões de novos projetos, 

além de a comunidade participante contar com a liberdade para avaliar o 

trabalho realizado no PEF.  

Os Educadores Universitários recebem capacitações oferecidas pela 

Secretária de Educação do Estado de São Paulo e pela Diretoria Regional de 

Ensino para desenvolverem novos projetos na unidade escolar. Normalmente 

para as capacitações são solicitados universitários de um determinado curso, o 

principal intuito é relacionar os conhecimentos adquiridos na faculdade e 

transformá-los em projetos para serem desenvolvidos no PEF. Isto nem sempre 

acontece, pois há Educadores Universitários que preferem desenvolver projetos 

relacionados à suas habilidades prévias, que nem sempre possuem relação 

com seu curso de formação superior. Em nossa escola, por exemplo, temos 

Educadores Universitários que estudam direito e pedagogia, mas preferem 

trabalhar no projeto de salão de beleza. Em contrapartida temos na mesma 

escola uma Educadora Universitária que estuda direito e que desenvolve o 

Projeto ECA. De forma lúdica e por intermédio da atividade de contar histórias 
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com fantoches, jogos e brincadeiras, apresenta e ensina o Estatuto da Criança 

e do Adolescente para crianças. Há também na mesma escola Educadores 

Universitários que cursam Administração e desenvolvem um curso (projeto) de 

Serviços de Departamento Pessoal. 

 Apesar das recomendações e capacitações, os Educadores 

Universitários possuem a liberdade de desenvolverem projetos que se 

enquadrem dentro de suas habilidades pessoais, embora os Educadores 

Profissionais sejam orientados a estimularem os mesmos a realizarem projetos 

relacionados aos seus estudos, cabe sempre ao Educador Profissional ter a 

sensibilidade e bom senso para organizar o cronograma de atividades do PEF. 

Isto significa que se há aceitação e participação da comunidade em um projeto 

que é desenvolvido por um estudante do curso de direito, por exemplo, que não 

possui relação com esta área de conhecimento. o Educador Profissional deverá 

mantê-lo e incentivar o Educador Universitário para que continue trabalhando 

no mesmo.  

Existem muitas limitações no projeto é claro e uma delas é a falta de 

recursos. Por essa razão a Secretária de Educação do Estado de São Paulo, 

juntamente com a coordenadoria geral do PEF e com a Diretoria Regional de 

Ensino, estimulam o desenvolvimento de parcerias para que o número de 

atividades seja suprimido e satisfatório. A verba disponibilizada para o 

Programa é de cerca de quatro mil reais por ano para cada unidade escolar e 

obviamente este valor não é suficiente para que haja um aumento de atividades 

relacionadas a uma cultura de alto repertório.  

A outra é a falta de continuidade administrativa dos projetos na área 

educacional e também em outras áreas sociais. As razões da instabilidade dos 

programas estão relacionadas ao fato de que grupos diferentes, mesmo sendo 

do mesmo partido, quando sobem ao poder, querem imprimir suas marcas, 

impedindo que as ações anteriores sejam vistas como ações positivas ou que 

podem, pelo menos, relativizar os impactos das diferenças sociais decorrentes 

da  desigualdade entre as classes em nosso País.  

Mesmo quando um programa tenha sucesso em algumas unidades, nas 

quais os profissionais se comprometam e garantam resultados positivos, as 
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avaliações globais escamoteiam os resultados e os ganhos não são levados em 

conta. 

Acabar com o PEF, por outro lado, fazem com que os espaços públicos 

fiquem ociosos, assim como a comunidade do entorno escolar também ficará 

carente de programas culturais e de lazer. Principalmente se considerarmos a 

realidade das comunidades periféricas de nosso Estado.  

No caso de nossa escola, a mesma está localizada em um bairro da 

periferia de Diadema, chamado Parque Real, e lá não há quadras para a prática 

de esportes, parques, praças e muito menos centros profissionalizantes 

públicos para adolescentes e jovens. A população estimada de moradores no 

bairro segundo a prefeitura de Diadema é de vinte mil pessoas, e não há 

praticamente nada para essas vinte mil pessoas em um bairro que só possui 

“parque” em seu nome. O índice de jovens que adentram nesta comunidade 

para o consumo de drogas e álcool e logo para a criminalidade é muito alto. E 

dentro do PEF, esses jovens, assim como as crianças possuem acesso a aulas 

de violão, a prática de esportes, a cursos de idiomas, a aulas de reforço e isto é 

positivo. Afinal, os livros e as muitas teorias não são capazes de descrever e 

contemplar a violência, a miséria e o descaso social em que muitas crianças, 

adolescentes e jovens vivem em comunidades periféricas tão próximas de nós. 

E o que faremos diante de tal realidade? Vamos ignorar a miséria econômica, 

cultural e de oportunidades que essas crianças vivenciam tão de perto? E será 

que a educação que é oferecida no espaço formal da escola entre “as segundas 

e sextas feira”, consegue fazer parte desta realidade vivida por comunidades da 

periferia?  

As atividades oferecidas através do PEF em nossa escola, não podem 

obviamente suprir a necessidade de cultura de alto repertório que as crianças, 

adolescentes e jovens necessitam para que possuam progresso educacional. 

Entretanto, as atividades são importantes para ao menos inserir esta 

comunidade em um universo cultural, e estimulá-los a prática saudável de 

atividades que envolvam o lazer e que contribuam uma possível mudança de 

perspectiva em relação à trajetória educacional e profissional desta 

comunidade. 
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3.4 O universo de Educação Não Formal dentro do Programa Escola da 

Família. 

 

É comum classificar a educação não formal como uma extensão da 

educação formal, ou ainda denominá-la de educação informal. No entanto, é 

preciso compreendermos, o que de fato é a educação não formal e o que ela 

pode representar de maneira significativa para a sociedade em geral. 

Para Moacir Gadotti :  

A educação não formal insere-se no contexto de educação 
popular... De um lado ela ganhou uma nova vitalidade no 
interior do Estado, diluindo-se em Políticas Públicas; de outro 
continuou como educação não formal dispersando-se em 
milhares de pequenas experiências. Perdeu-se em unidade, 
ganhou em diversidade e conseguiu ultrapassar numerosas 
fronteiras (2007,p.6). 
 

 Já para Maria da Gloria Gohn, em seu artigo, Educação não-formal, 

participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas:  

 

A educação não-formal designa um processo com várias 
dimensões tais como: a aprendizagem política dos direitos dos 
indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos 
para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou 
desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e 
exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se 
organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a 
solução de problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de 
conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura 
do mundo do ponto de vista de compreensão do que se passa 
ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, 
em especial a eletrônica etc.  (1987 p.1). 

Isto quer dizer que a educação não formal representa uma maneira não 

formal, ou seja, não escolarizada de educar o indivíduo. Portanto, não podemos 

compreendê-la como uma simples extensão da educação formal, mesmo 

porque existem diferenças entre a educação formal e a não formal, conforme 

explica ainda a autora: 

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com 
conteúdos previamente demarcados; Já a educação não formal 
é aquela que se aprende "no mundo da vida", via os processos 
de compartilhamento de experiências, principalmente em 

espaços e ações coletivas cotidianas (GOHN, 1987 p.1). 
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Ou seja, quando pensamos na educação formal é impossível não 

relacioná-la com a escola e a estrutura curricular metódica em que a mesma 

esta alicerçada. Já a educação não formal não precisa necessariamente deste 

espaço e estrutura curricular sistematizada pela escola e na escola. A educação 

não formal pode acontecer em outros espaços, ou até mesmo no espaço 

escolar como acontece no PEF, desde que haja uma intencionalidade nas 

ações: “Há na educação não-formal uma intencionalidade na ação, no ato de 

participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes5”.E é esta 

intencionalidade que também difere a educação não formal, da educação 

informal, como também afirma Gohn:  

 

A educação informal é a aquela em que os indivíduos aprendem 
durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, 
amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de 
pertencimento e sentimentos herdados... A educação informal 
não é organizada, os conhecimentos não são sistematizados e 
são repassados a partir das práticas e experiência anteriores, 
usualmente é o passado orientando o presente. Ela atua no 
campo das emoções e sentimentos. É um processo permanente 
e não organizado. (1987, p 1).  

  
Não queremos com isto, dizer que a educação informal deve ser 

descartada, ou ainda que a educação formal deve ser substituída pela 

educação não formal, mesmo porque compreendemos o importante papel que a 

educação formal e que a educação informal possui na sociedade em geral e na 

formação de um individuo, embora entendamos que a educação não formal 

pode aproveitar o espaço da educação formal (a escola) e o sujeito da 

educação informal (família, amigos, comunidade) como acontece no PEF, 

utilizando de uma intencionalidade para que o indivíduo aprenda na prática de 

cada final de semana.  

O Programa Escola da Família como já mencionamos algumas vezes 

durante esta pesquisa é um projeto de educação não formal. E obviamente está 

estruturado desde o seu princípio em uma proposta de educação não formal e 

                                                 
5
  GOHN, Maria da Gloria Garcia. Educação não formal, participação da sociedade civil e 

estruturas colegiadas nas escolas. Disponível em<http://www.scielo.br/scielo.php.,> acesso 
em 11 jul 2011, p.3 
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parte de princípios que se assemelham com as metas e objetivos da educação 

não formal conforme podemos verificar no Documento Idéias – Escola da 

Família e posteriormente na explicação de Maria da Gloria Gohn, em relação 

aos objetivos da educação não formal: 

 
O Programa Escola da Família foi criado em consonância com 
os princípios básicos da Política Educacional do Estado. Dentre 
esses princípios, salientam-se: inclusão, no sentido do respeito 
às diferenças, da valorização da convivência pacifica e 
democrática e do acolhimento das diferentes situações sociais; 
Participação, no sentido de vitalizar a interação entre alunos e 
educadores e definir um papel ativo para a comunidade no 
espaço escolar. Autonomia, no sentido de alunos, educadores e 
pais participarem do projeto pedagógico, tendo como 
parâmetros a função social da educação escolar levando em 
conta a realidade e necessidades locais.( Idéias – Escola da 
Família, 2004 p. 19). 
 

Esses princípios que serviram como base para a criação e estruturação 

do PEF também estão registrados em documentos nacionais, como Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Internacionais, como Educação: Um Tesouro a 

Descobrir (Delors, 2000) e também estão presentes no texto da Política 

Educacional da Secretária de Educação do Estado de São Paulo. E estes 

princípios assemelham-se, como já mencionamos anteriormente, com os 

princípios e metas da educação não formal, conforme explica, Gohn: 

 
A seguir listamos algumas características que a educação não 
formal pode atingir em termos de metas, em processos 
planejados de ações coletivas grupais: o aprendizado da 
diferenças. Aprende-se a conviver com demais. Socializa-se o 
respeito mútuo; adaptação do grupo a diferentes culturas, 
reconhecimento dos indivíduos e do papel do outro, trabalha o 
estranhamento; construção da identidade coletiva de um grupo; 
balizamento de regras éticas relativas às condutas aceitáveis 
socialmente” (2008 p. 4) 
 

O PEF, portanto, por ser um projeto de educação não formal tem o 

objetivo de romper barreiras estabelecidas pela escola dentro do cotidiano da 

educação formal. A educação não formal busca ainda, quebrar alguns 

paradigmas trazidos ao longo de décadas pela escola dentro de uma 

perspectiva e prática de educação formal.  
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Um conceito amplo de educação a que concebemos de 
forma associada a outro conceito, o de cultura. Isto 
significa que a educação é abordada enquanto forma de 
ensino/aprendizagem adquirida ao longo da vida dos 
cidadãos; pela leitura, interpretação e assimilação dos 
fatos, eventos e acontecimentos que os indivíduos fazem, 
de forma isolada ou em contato com grupos e 
organizações” (GOHN, 1997, p 98).  
 

Ou seja, a escola dentro de sua prática formal tende a utilizar e 

aproveitar apenas um tipo de capital cultural, o capital cultural de elite. Com isto 

ela despreza a cultura popular e em conseqüência a leitura de mundo do 

individuo. Quando pensamos em uma educação não formal, pensamos em uma 

estrutura organizada em programas como o PEF, por exemplo, que poderão 

relacionar a cultura de elite com a cultura popular, incluindo-se ainda músicas e 

danças da cultura de massas, não se desprezando, portanto o conhecimento de 

mundo dos alunos e ao mesmo tempo, proporcionando acesso a uma cultura 

chamada de alto repertório. 

Segundo Gohn: o direcionamento, portanto, da educação não formal está 

calcado em ações educativas intencionais, formando e produzindo saberes nos 

cidadãos (2010, p18 /19). 

Pensando nesta intencionalidade, desde que o PEF passou a ter sua 

administração sob responsabilidade da CENP e da FDE e das mudanças 

consideráveis em sua estrutura, entre elas, a exigência em tornar os 

Educadores Profissionais em professores da rede pública estadual de ensino, o 

direcionamento das ações pedagógicas do Programa passaram a ser 

compartilhados e discutidos entre o Educador Profissional, os gestores (diretor, 

vice diretor, coordenador pedagógico da unidade escolar) professores, 

funcionários, alunos e comunidade do entorno escolar. Isso acontece, pois 

sendo o Educador Profissional, um professor vinculado a Secretária de 

Educação do Estado de São Paulo, torna-se parte de seu trabalho participar de 

reuniões de planejamento escolar que são realizadas no inicio e no meio do ano 

letivo e do HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo), além das reuniões 

com os Educadores Universitários e com a comunidade participante do PEF, 

aos finais de semana. São nesses momentos que o Educador Profissional pode 

estruturar de uma maneira democrática suas ações pedagógicas junto ao corpo 

docente, discente, administrativo e comunidade do entorno escolar. Desta 
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maneira o PEF que é um projeto de educação não formal contribui para o 

avanço da democratização pedagógica da unidade escolar, que muitas vezes 

torna-se difícil de acontecer dentro de uma perspectiva criada pela educação 

formal. Isto pode significar, ou ao menos contribuir para o aumento de um 

repertório cultural para as classes populares, como afirmou Saes em entrevista 

ao ser questionado sobre a contribuição social do PEF:  

 

Projetos deste tipo podem ter um efeito positivo no sentido de 
influenciar um seguimento das classes populares a uma 
trajetória educacional diferente. Ou seja, uma inserção mais 
forte das famílias e dos alunos de classe popular em um 
universo cultural pode ter um efeito de familiarização dessas 
famílias e desses alunos com a cultura de alto repertório, que é 
algo indispensável para romper o bloqueio psicológico com 
relação à trajetória escolar longa (Décio Saes, entrevista 
concedida ao autor em 07 de junho de 2011) 

 

  O Programa contribui para o aumento de alto repertório cultural da 

comunidade do entorno escolar, que na maioria das vezes é uma comunidade 

pertencente às classes populares. E é comum ver nas unidades escolares 

alguns projetos se repetirem, pois fazem parte da orientação proporcionada 

pela Diretoria Regional de Ensino na figura do PCOP aos Educadores 

Profissionais. Projetos relacionados ao incentivo e a formação de leitores são 

praticamente vistos em todas as escolas que possuem o PEF. Este trabalho 

para fomentar novos leitores parte através de ações dinâmicas e relacionadas à 

cultura popular como a atividade de contar histórias, oficinas de literatura de 

cordel, quadrinhos e por intermédio do contato da comunidade participante do 

Programa a uma cultura considerada de alto repertório como oficinas de teatro 

e apresentações de espetáculos teatrais, além de visitas a museus, dentre eles 

o museu da Língua Portuguesa. Além de fomentar novos leitores, o PEF tem na 

maioria das unidades escolares o projeto ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) em que a comunidade intra e extra-escolar aprendem de maneira 

dinâmica a importância do Estatuto (ECA) na formação de cidadãos. O ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) que em muitos casos é motivo de 

preconceito e de desconhecimento por parte de professores, alunos, pais e 

familiares em geral é ensinado de maneira lúdica, através de jogos interativos e 
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da participação da comunidade em geral que freqüenta o PEF aos finais e 

semana. 

 

 
A educação não-formal designa um processo com várias 
dimensões tais como: a aprendizagem política dos direitos dos 
indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos 
para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou 
desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e 
exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se 
organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a 
solução de problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de 
conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura 
do mundo do ponto de vista de compreensão do que se passa 
ao seu redor... (GONH, 1987 p.1) 
 

Caracteriza-se, portanto o PEF como um projeto de educação não formal, 

embora ele esteja alicerçado dentro de escolas, reduto da prática cotidiana da 

educação formal. 
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4 AS RELAÇÕES ENTRE O PROGRAMA ESCOLA DA 
FAMÍLIA E A DEMOCRATIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 
E DO ESPAÇO ESCOLAR  

 
 

             A partir da análise crítica obtida nas entrevistas com o professor Dr. 

Décio Saes e com o professor Dr. Paolo Nosella, iniciamos neste capítulo uma 

investigação entre as intenções do Programa Escola da Família, explicitadas 

nos documentos oficiais e na nossa percepção pessoal resultante dos sete 

anos de atuação no PEF, procurando extrair daí indicadores que expressem as 

potencialidades e os limites do Programa para a democratização das atividades 

culturais e do espaço escolar. 

           Nossa intenção ao entrevistar dois expoentes do ensino superior, cada 

um fazendo sua análise crítica fundamentada nas teorias que abraçam e no 

conhecimento que têm relação às políticas em geral, às políticas públicas e as 

políticas educacionais, foi o de poder contar com argumentos sólidos que nos 

permitam explorar melhor as potencialidades indicadas, bem como alargar, na 

medida do possível os limites apontados anteriormente, isto porque, um 

Programa que permanece em vigência há mais de sete anos e que conta com 

grande número de participantes, certamente apresenta aspectos positivos 

mesmo que estes se refiram tão somente à oportunidade de interação entre os 

participantes. 

Apesar das irregularidades levantadas anteriormente neste estudo, à 

maioria das quais se relacionam à omissão do Estado, é importante ressaltar 

que existe no Programa uma intencionalidade ligada à opção pela educação 

não formal, que se reflete nas atividades do Programa, ou seja, optou-se por 

uma proposta que quebre o formalismo do currículo oficial, ao mesmo tempo, 

em que atenda às expectativas da comunidade do entorno da escola, ligadas 

ao lazer, a atividades recreativas, esportivas e culturais, procurando também 

abarcar alguns aspectos profissionalizantes, como o uso da Informática, cursos 

que orientem o trabalho em  Departamento Pessoal, Empreendedorismo e 

outros que tais, sempre no sentido de atender ao leque de demandas dos 

participantes do Programa. Ao mesmo tempo procura desenvolver estratégias 

adequadas para que o aprendizado aconteça, pois a continuidade da 



 

 

65 

participação depende da avaliação positiva que façam sobre as atividades 

desenvolvidas.  

Damos início a seguir às contribuições oferecidas pelo professor Dr. 

Décio Saes, procurando, na medida do possível estabelecer um dialogo entre 

as falas dos dois entrevistados. 

  Indagado sobre as potencialidades do PEF, Saes levanta questões de 

natureza cultural, entendendo que as atividades culturais do Programa 

favorecem o desenvolvimento da comunidade do entorno escolar, como 

também contribuem para o exercício da prática pedagógica dos educadores 

universitários.  

A manifestação em destaque é a seguinte: 

 
Projetos deste tipo podem ter um efeito positivo no sentido de 
influenciar um segmento das classes populares a uma trajetória 
educacional diferente. Ou seja, uma inserção mais forte das 
famílias e dos alunos de classe popular em um universo cultural 
pode ter um efeito de familiarização dessas famílias e desses 
alunos com a cultura de alto repertório, que é algo 
indispensável para romper o bloqueio psicológico com relação à 
trajetória escolar longa. Evidentemente essas políticas nunca 
funcionaram em um sentido de equalizar as chances das 
diferentes classes sociais no que diz respeito ao acesso ao 
ensino superior; mas elas poderão permitir, ao menos, que um 
segmento das classes populares crescente possa ter acesso a 
uma trajetória escolar longa (Décio Saes, entrevista concedida 
ao autor no dia 07 de junho de 2011). 

 
 

É claro que por conta das inúmeras contradições sociais presentes no 

modo de produção capitalista e pela omissão do Estado que se manifesta 

inclusive no PEF, não podemos entender que tal Programa, possa equalizar as 

chances e oportunidades das diferentes classes sociais, apesar das sábias 

considerações do Professor Décio enunciadas acima.  

Neste sentido as considerações do Professor Nosella, apontam as 

contradições do capitalismo expressas dentro do próprio Programa, 

denunciando com isso fragmentações que impedem a educação escolar de 

cumprir o papel dela esperado pelas classes subalternas. Isto porque impedir 

que a escola avance junto com o PEF, certamente atende aos interesses das 
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classes dominantes, para as quais o fracasso da escola integra o seu projeto de 

dominação:  

 

É um programa paliativo, assistencialista, quando não 
eleitoreiro, por não proporcionar as mudanças estruturais que a 
atual crise estrutural necessita: com efeito, para uma crise 
estrutural, precisam-se mudanças estruturais. Qualquer 
observador percebe que este Programa não proporciona às 
famílias as condições objetivas para que elas administrem a 
formação de seus filhos, acompanhando e controlando a gestão 
da escola. O Programa oferece às famílias do seu entorno o 
uso do espaço físico escolar depois que a escola viva apaga as 
luzes, isto é, deixa de funcionar. Trata-se de atividades 
“formativas”, a princípio, alheias à problemática pedagógica 
própria da escola”. (Paolo Nosella, entrevista concedida ao 
autor no dia 08 de agosto 2011) 

 

               De fato é impossível não perceber que há intenções eleitoreiras por 

traz de projetos como o PEF e por traz de tantos outros projetos que surgiram 

ao longo dos anos nos sistemas educacionais do Brasil.Isso é comprovado pela 

descontinuidade administrativa a cada mudança de governo. 

 
Como se expressa Moacir Gadotti no texto abaixo: 
 

 
 A rigor não haveria necessidade de um Secretário de 
Educação, mas de superintendentes das escolas públicas. Toda 
vez que se fala em Secretário, subentende-se planos e projetos 
novos para as escolas e não das escolas. Cada novo Secretário 
ou Ministro que entra quer se perpetuar no sistema e procura 
imprimir sua marca, justificando a sua passagem política pelo 
comando da educação. É por isso, que o Brasil detém o recorde 
mundial de reformas educacionais (uma a cada cinco anos em 
média) e tem um ensino de tão baixa produtividade. (2010, 
p.64). 
 

 
 No entanto, paradoxalmente, o PEF tem resistido a essas mudanças de 

Secretários de Educação, provavelmente porque os interesses da população 

envolvida no Programa, também atendam a interesses eleitoreiros. Dito de 

outra forma,entendemos que sua solidificação ao longo de mais de sete anos, 

se dê por conta da participação efetiva da comunidade. Mais uma vez a razão 

dialética se faz sentir. Se por um lado, agrada aos eleitores o que representa 

um efeito político positivo aos governantes, de outra parte, ao diminuir as 
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desigualdades de oportunidades, oferece acessibilidade às classes populares 

de chegarem ao ensino superior, ao qual se referiu o Professor Décio, 

atendendo, desse modo, ao mesmo tempo, aos interesses da população  

Trazemos aqui as intenções enunciadas oficialmente pelo Programa 

quanto a Bolsa Universidade que confirmam nossa análise.  

 

Um dos objetivos da concessão da BOLSA-UNIVERSIDADE é 
beneficiar alunos com maior dificuldade em custear seus 
estudos no ensino superior privado. 

Portanto, o processo de classificação considerará os seguintes 
aspectos: 
1. renda mensal do candidato; 
2. renda mensal familiar; 
3. despesa fixa mensal da casa; 
4. número de pessoas que moram na casa; 
5. número de pessoas que trabalham na casa; 
6. tipo de moradia.6  

 
O acesso das classes populares ao ensino superior é muito relevante e 

positivo e pode representar uma redução dos impactos gerados pela divisão de 

classes sociais. Esta acessibilidade proporcionada pelo PEF para que jovens e 

adultos das classes populares cheguem ao ensino superior é uma proposta 

interessante de democratização do ensino superior. O PEF, através do projeto 

bolsa universidade que permite o acesso ao ensino superior das classes 

populares, também pode proporcionar, ou ao menos permitir que estas tenham 

a esperança de alcançar uma trajetória educacional mais longa, pois o 

educador universitário tem acesso ao ensino superior por intermédio do 

Programa, o que também pode produzir um interesse de prosseguir com os 

seus estudos, mesmo depois da graduação. Isso acontece em muitos casos de 

ex-educadores universitários do PEF que conseguiram concluir a graduação, 

inseriram-se no mercado de trabalho e deram continuidade aos seus estudos 

em nível de especialização lato-sensu e até de strictu senso, como é o nosso 

caso.  

No entanto, há muitas críticas em relação à carga horária que os 

educadores universitários devem cumprir nos finais de semana. Cada 

                                                 
6 Regulamento Bolsa Universitário 2010. Disponível em 
<http://www.escoladafamilia.fde.sp.gov.br >, Acesso em 02 jul 2011. 

http://www.escoladafamilia.fde.sp.gov.br/
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universitário possui uma jornada de doze horas por final de semana, sendo seis 

horas aos sábados e seis horas aos domingos, isto de certa maneira, pode 

atrapalhar o desempenho desses universitários em seus estudos, já que os 

mesmos gastam um tempo considerável dos finais de semana, envolvidos com 

as atividades do PEF. Para Paolo Nosella em entrevista concedida ao autor no 

segundo semestre de 2011:  

 

É um dinheiro indireto para as Instituições de Ensino Superior 
Privadas, às custas dos jovens estudantes mais pobres, 
explorando, a preço baixíssimo, suas horas de lazer e de 
estudo. Logo, se o rendimento escolar dos mesmos é baixo, 
seu envolvimento nestas atividades pode até piorá-lo. 

 

 Por outro lado, retomamos a afirmação de que o PEF proporciona uma 

acessibilidade das classes populares ao ensino superior e isto é relevante. 

Além disso, esses jovens universitários do Programa, oriundos das classes 

populares podem exercer um papel muito importante relacionado à vida política 

da esquerda e à luta contra a dominação de uma classe social sobre outra. É 

claro, que os jovens Educadores do PEF, pertencentes às classes populares 

não representam a totalidade nesta luta de uma classe sobre a outra, mesmo 

assim é algo que também podemos considerar como relevante, como afirmou 

Saes quando foi questionado em relação ao impacto social que os educadores 

universitários do PEF podem exercer: 

 

Eu vejo como positiva a iniciativa em si mesma, mas sem 
prejulgar o conteúdo dessas iniciativas. Em primeiro lugar 
fomentar o acesso ao ensino superior das classes populares é 
totalmente positivo (...). Essa figura do proletário de nível 
universitário é uma figura muito importante na vida partidária da 
esquerda européia. Na área da sociologia do trabalho de 
orientação crítica, você tem muito frequentemente ex- operários 
se convertendo em sociólogos de esquerda que falam do 
processo de trabalho do mundo da fabrica com amplo 
conhecimento de causa, isso é o que eu chamaria de 
construção de uma vanguarda política de massa, não mais 
aquela vanguarda composta pelo intelectual de alta classe 
média, ou mesmo burguês, como ocorre frequentemente na 
Europa, que vai dirigir as massas através do partido comunista. 
A nova vanguarda deve começar a se enraizar nas próprias 
massas. Então, a esquerda deve valorizar a chegada, mesmo 
que molecular, de elementos das classes populares ao ensino 
superior, pois eles poderão ter um papel muito importante no 
arejamento e no enraizamento de políticas de esquerda no 
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futuro. (Décio Saes, entrevista concedida ao autor no dia 
07 de junho de 2011). 
 
 

Não há como negar, portanto, que a fomentação ao ensino superior das 

classes populares é muito positiva e pode produzir um impacto social em 

relação à luta de classes, como também é positivo o acesso da comunidade à 

escola e a uma cultura de alto repertório. O acesso da comunidade à escola 

produz vínculo entre a comunidade do entorno escolar e a própria escola. Isto 

contribui para a redução da violência e do vandalismo: “O Programa Escola da 

Família tem, entre outros, o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de 

uma cultura de paz nas escolas do Estado” (Idéias – Escola da Família, 2004 

p.49.). 

A acessibilidade que a comunidade tem ao espaço escolar dentro do 

PEF deveria contribuir, para que o vínculo entre comunidade e escola se 

estreitasse, bem como houvesse a integração efetiva, não apenas dos alunos, 

mas também de seus familiares à comunidade escolar, permitindo que as 

pessoas sintam que o espaço escolar pertence a elas. É claro que quase nunca 

esta democratização do espaço escolar é conquistada, pois há escolas em que 

os próprios gestores (diretores e vice -diretores) dificultam o acesso da 

comunidade à escola e, em conseqüência, dificultam o processo de 

democratização do espaço escolar. Isso acontece por alguns fatores como 

explicam Alves e Garcia: 

  

... longos anos de prática administrativa verticalizada e 
centralizadora teriam esgotado as possibilidades de uma 
administração poder atuar de forma mais democrática. Ora, 
democratizar a administração escolar é uma questão de 
natureza política e não o esgotamento técnico de um termo e a 
escolha de outro, que não pode ser resolvida com uma mera 
mudança de terminologia como a substituição do termo 

administração pelo termo gestão (2006, p.165) 
 
 

O Estado sempre promoveu uma administração escolar verticalizada e 

centralizadora. As mudanças e as implantações de novos projetos, nunca 

partem da escola. A rigor, os novos projetos e mudanças estruturais são 

impostos pela Secretária de Educação, fortificando a idéia de que a escola é um 

aparelho ideológico do Estado. Embora o Estado apregoe a democracia e a 
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chamada gestão democrática o tempo todo nas escolas, não é isto o que 

acontece na maioria das unidades escolares. 

No estudo acima citado, Alves e Garcia, apoiadas em Freire, afirmam 

que: 

 

No processo de fortalecimento de sua hegemonia política, o 
projeto neoliberal com muita freqüência tem-se apropriado de 
estratégias de projetos dos grupos progressistas, que visam 
democratizar a educação escolar, esvaziando-as de seus 

propósitos e utilizando-as ao seu serviço (2006, p.162) 
 

 
        E as autoras citam a seguir algumas situações de políticas públicas em 

que essas apropriações mal intencionadas ocorrem dentre as quais 

destacamos a que se relaciona às novas estratégias reguladoras do 

neoliberalismo em que citam o estudo de Rossi “Desafio à escola pública: tomar 

em suas mãos o seu próprio destino”: 

Rossi encaminha a sua análise demonstrando como o projeto 
neoliberal utiliza, de forma aparentemente progressista, o 
discurso democrático da participação para transferir a 
responsabilidade social do Estado pela educação para a 
iniciativa privada e para as mãos da comunidade escolar, 
transformando o argumento democrático da participação em um 
dos pilares mais conservadores da racionalidade técnica 
instrumental a descentralização política. (ALVES e GARCIA, 
2006, p.164-165). 

 

Nessa direção, lançamos mão da análise de Saviani, em que explicita 

que democracia não é discurso, mas sim, sua concretização na prática 

democrática: 

 
É nesse sentido que digo que quando mais se falou em 
democracia no interior da escola menos democrática ela foi, e 
quando menos se falou em democracia, mais ela esteve 
articulada com a construção de uma ordem democrática. (2000 
p. 49). 
 

 

Apesar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo justificar a 

implantação do Programa nas escolas de maneira extremamente democrática, 

não é sempre isto que acontece na prática de cada final de semana, pois, fica a 

critério do diretor solicitar a abertura e fechamento do Programa junto a 
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Diretoria Regional de Ensino, sem ter que apresentar uma documentação 

comprovando o consentimento e participação do corpo docente, discente, 

administrativo e comunidade do entorno escolar, na decisão de manter ou 

fechar o PEF na unidade escolar.  

Em contrapartida, há diretores que mantém as atividades do PEF na 

unidade escolar, porém delimitam o acesso da comunidade as dependências da 

escola e podem também delimitar de maneira autoritária o uso dos 

equipamentos da escola. Por outro lado, é até compreensível, por mais absurdo 

que seja dizer isto, o comportamento de tais gestores, pois o Estado atribui 

todas as responsabilidades negativas que podem acontecer no PEF ao diretor. 

Isto quer dizer que caso aconteça qualquer problema relacionado à violência, 

vandalismo, assaltos, acidentes durante as atividades do PEF, o diretor é para 

o Estado o responsável direto. E o que dificulta ainda mais o trabalho é que não 

há um apoio administrativo para o diretor que só pode contar com um grupo de 

educadores universitários e com um educador profissional. Ou seja, não há 

faxineiros, não há seguranças, não há cozinheiras e nem inspetores de alunos 

e muito menos um policiamento preventivo para apoiar os gestores dentro do 

PEF. O Estado como sempre, se omite de sua responsabilidade e atribui ao 

diretor toda a responsabilidade para o bom funcionamento do Programa. 

 

Todas as iniciativas da política educacional, apesar de sua 
aparente autonomia, têm um ponto comum: o empenho em 
reduzir custos, encargos e investimentos públicos, buscando 
senão transferi-los e/ou dividi-los com a iniciativa privada e 
organizações não governamentais. Em lugar de dever do 
Estado (como está escrito em nossa Constituição), a solução 
das questões educacionais é deixada ao encargo da boa 
vontade da população, ao invés da responsabilidade pública 
(ROSSI, 2001 p.95-96). 

  

É preciso compreender que as falhas e omissões que estão sendo 

apontadas nesta pesquisa são relacionadas à administração do Estado em 

relação ao PEF. Com isto, não queremos dizer que a solução é eliminar o 

Programa das escolas, ao contrário. Apesar dessas dificuldades, o PEF tem um 

papel importante no processo de democratização do espaço escolar, isso se 

torna evidente quando a comunidade tem acesso ao espaço escolar e quando o 
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gestor e o educador profissional trabalham para estreitar o vinculo entre esta 

comunidade e a escola.  

Há escolas que se tornam espaços democráticos, pois contam com a 

participação ativa da comunidade no PEF e isso contribui para que o espaço 

escolar seja valorizado e até mesmo protegido pela própria comunidade, que 

passa a enxergar a escola como um local de lazer, aprendizado e 

principalmente como um espaço pertencente a ela, como cidadã e como 

individuo.   

Ao mesmo tempo as atividades desenvolvidas no PEF também são 

importantes, pois transitam entre a cultura popular e a cultura de alto repertório. 

As atividades como já mencionamos são norteadas em quatro eixos: cultura, 

esporte, saúde e cursos profissionalizantes/capacitação para o trabalho. Essas 

atividades que são desenvolvidas dentro do PEF valorizam a cultura popular e 

ao mesmo tempo a cultura de alto repertório dentro de uma mesma escola. Ou 

seja, é comum presenciar na programação de uma escola, aulas de Forró 

Universitário e aulas de Balé, aulas de Pintura em Tecido e aulas de Pintura em 

Tela, incluindo nas mesmas, seminários relacionados à história da arte, aulas 

de capoeira e aulas de Kung-fú, aulas de Canto para a formação de Coral e 

aulas de Cavaquinho, organização e valorização de bibliotecas e fomentação à 

leitura, através de peças de teatro e de oficinas de “contação” de histórias. 

Passeios a parques públicos e passeios a museus, como o Museu da Língua 

Portuguesa, museu da Arte Popular, museu do Futebol e o Cata Vento (Museu 

de Ciências). Dentro dessa diversidade de atividades é possível enxergarmos 

uma valorização à cultura popular, e isto é importante, pois os participantes 

chegam até o PEF, envolvidos e contaminados pela cultura de massas que na 

maioria das vezes substitui de forma agressiva à cultura popular.  

É comum observar no Programa crianças que desconhecem as cantigas 

e brincadeiras de rodas, que não conhecem as lendas folclóricas e que ao 

mesmo tempo são influenciadas pela televisão e associam a felicidade ao 

consumo e aos apelos devastadores do capitalismo. E dentro das atividades do 

PEF, busca-se valorizar a cultura popular, além de observarmos o empenho em 

oferecer à comunidade participante a acessibilidade à cultura de alto repertório.  

 

Para Saes:  
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Uma democratização relativa do acesso ao sistema educacional 
como um todo nos quadros da sociedade capitalista é possível 
se implantarem políticas que em última instância tenha um 
efeito compensatório mesmo que elas não sejam rotuladas 
como políticas compensatórias. Ou seja, políticas deste tipo 
aparecem de fato como políticas que podem ter um efeito 
compensatório para as classes populares. Já no caso da 
França, Bourdieu, havia sempre insistido sobre a importância do 
acesso as classes populares à escola pública às práticas 
culturais. E é por isso que ele escreveu vários textos sobre a 
questão da freqüentação das classes populares a museus, 
tendo como isso, algo que pode representar a ruptura da 
barreira psicológica que separa as classes populares da cultura 
de alto repertório. Pois, a inibição diante dessa cultura é tão 
grande que ela pode ter um papel muito negativo na atitude das 
classes populares em relação aos vestibulares na universidade 
pública. Evidentemente, políticas que tem um efeito limitado, 
porém positivo, não representam a igualdade de oportunidades 
no campo educacional, mas representam uma relativa 
democratização possível nos limites da sociedade capitalista. É 
neste âmbito que nós podemos valorizá-las. Principalmente se 
isto criar uma acessibilidade cultural, intelectual que permita 
que os alunos, as crianças, vejam como possível o 
cumprimento de uma trajetória escolar longa que para muitas 
famílias de classes populares essa trajetória escolar longa 
aparecem como um sonho distante. Então, é preciso romper 
essa barreira que se criou, mudar a psicologia mesmo das 
famílias; e as atividades culturais podem ter esse efeito, pois 
podem mostrar que as famílias populares também têm direito e 
a possibilidade de acesso a filmes, peças de teatro, concertos 
musicais, livros e etc. Portanto, este tipo de Programa (PEF) é 
importante como estimulo à mudança de atitudes culturais no 

seio das classes populares. (Décio Saes, entrevista 
concedida ao autor no dia 07 de junho de 2011). 

 

O PEF, cumpre um importante papel social, quando proporciona o 

acesso das classes populares à cultura de alto repertório, pois esta 

acessibilidade produz, ainda que relativamente, uma democratização do 

sistema educacional. Ou seja, há um quebrantamento das barreiras 

psicológicas que separam essas famílias da cultura de alto repertório. E isto 

pode contribuir para que o desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças e 

adolescentes, filhos da classe popular, seja maior e consequentemente poderá 

contribuir também para uma trajetória educacional mais longa.  

Isto sem dúvida é positivo, pois a educação formal em que a escola está 

ancorada, não proporciona uma acessibilidade à cultura de alto repertório, 

embora utilize a mesma o tempo todo. No entanto, os alunos de classes 

populares que não tiveram anteriormente à acessibilidade a esta cultura de alto 
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repertório, ficam com seu desenvolvimento prejudicado e possuem 

evidentemente, menos chances de alcançarem uma trajetória educacional mais 

longa. 

Severino afirma: 

 

O caráter reprodutivista da educação foi também rigorosamente 
explicitado por dois sociólogos franceses, Pierre Bourdieu e 
Jean Claude Passeron, em sua obra clássica, A Reprodução. 
Como implícito no próprio título, concebem a educação como 
instrumento de reprodução das relações de forças vigentes na 
sociedade. Propondo-se elementos para uma teoria do sistema 
de ensino, no contexto da atual sociedade capitalista, mostram 
como a reprodução do sistema de ensino, enquanto sistema 
relativamente autônomo, permite a reprodução da cultura 
dominante, reprodução esta que atua como poder simbólico 
reforçando a reprodução das relações reais de poder no interior 
das formações sociais. (1986. p 47) 
 

 

 As atividades do PEF podem contribuir para a redução desta violência 

simbólica, como trataria Pierre Bourdieu, pois os participantes do Programa, 

têm acesso ainda que de maneira limitada à cultura de alto repertório. Isto 

ocorre, quando é oferecido aos mesmos a oportunidade de visitarem museus, 

quando assistem a espetáculos teatrais e filmes e quando participam de 

oficinas que estimulam à leitura ou a práticas culturais como um todo. A 

acessibilidade à cultura de alto repertório por parte das classes populares é 

como já mencionamos significativa, mesmo que esta acessibilidade seja 

limitada pelo sistema capitalista vigente. Ao mesmo tempo, o PEF também 

pode proporcionar como mencionou Saes anteriormente: “um efeito positivo no 

sentido de influenciar um segmento das classes populares a uma trajetória 

educacional diferente”. Isso porque, o acesso das classes populares as 

atividades culturais, pode representar a ruptura da barreira psicológica que 

separa as classes populares da cultura de alto repertório. Pois, a inibição diante 

dessa cultura é tão grande que ela pode ter um papel muito negativo na atitude 

das classes populares em relação ao seu rendimento e desenvolvimento 

escolar e com relação aos vestibulares na universidade pública. E como já 

mencionamos isto pode reduzir as chances de uma trajetória escolar mais 

longa. 
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Além disso, o Programa também pode contribuir para a ampliação da 

participação popular dentro do espaço escolar e isso dentro da perspectiva de 

Estado democrático burguês em que vivemos, é significativo, pois pode com 

restrições, é verdade, ampliar os limites desta democracia. 

 

Na análise de Saes: 

 

Nós vivemos dentro de um Estado democrático burguês; então, 
as regras da democracia representativa são seguidas. Mas, a 
posição das classes populares com relação a essa democracia 
vigente devem ser de não apenas se beneficiar e aproveitar, do 
ponto de vista político-eleitoral, das liberdades vigentes; mas 
também de procurar ampliar ao máximo os limites dessa 
democracia. Isso significa tentar introduzir o quanto possível, 
em todas as instancias da vida social mecanismos 
participativos. A dinâmica da luta democrática das classes 
populares deveria consistir em temperar com mais participação 
à democracia representativa; ou seja, lutar para conferir uma 
dimensão mais participativa da democracia representativa, 
mesmo sabendo que a democracia, totalmente participativa só 
seria possível com uma mudança no sistema sócio-econômico. 
Entrementes, antes que isso aconteça, há possibilidade da 
ampliação da participação popular em todos os espaços, 
mesmo que seja impossível imaginar a generalização dessa 
participação popular essa luta é importante, pois ela tem efeitos 
pedagógicos. Então, a luta pela participação popular no quadro 
da sociedade capitalista ao mesmo tempo, que coloca em 
movimento as massas populares, vai mostrando os limites 
possíveis da participação política em uma sociedade capitalista; 
e portanto, é capaz de sugerir que uma participação popular, 
autentica e radical só seria possível com uma mudança no 
modelo de sociedade. Então é totalmente desejável, ao mesmo 
tempo em que se sabe que é difícil o incremento da 
participação popular em escolas, em hospitais, nas 
municipalidades, nas comunas e em todo o tipo de espaço da 

vida social”. (Entrevista concedida ao autor no dia 07 de 
junho de 2011). 
 

 A participação da população em escolas é significativa e importante, e o 

PEF, proporciona acessibilidade à comunidade do entorno escolar ao espaço 

escolar. É claro, que não podemos desconsiderar que o Programa, mesmo 

sendo um projeto de educação não formal, é dotado de inúmeras intenções 

políticas e partidárias, como também afirmou Nosella anteriormente: “É um 

programa paliativo, assistencialista, quando não eleitoreiro, por não 

proporcionar as mudanças estruturais que a atual crise estrutural necessita: 

com efeito, para uma crise estrutural, precisam-se mudanças estruturais”. 
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É impossível não relacionar o que acontece na educação e evidentemente no 

PEF com o cenário político de democracia burguesa no qual estamos inseridos. 

Para Severino: 

 

Assim atendo-nos tão somente a educação, o Estado a 
implementa mediante sua política educacional. É no 
âmago desta política educacional feita de idéias, planos, 
legislação, medidas administrativas e processos efetivos 
de ação prática, que ganha forma a ideologia do Estado e, 
consequentemente, da classe hegemônica. (1986. p. 53) 

 

Mesmo assim, não podemos desconsiderar que no PEF é possível 

ampliar os limites desta democracia burguesa, através da participação popular 

na escola, através da acessibilidade ao ensino superior e através da 

fomentação ao acesso da cultura de alto repertório para as classes populares. 

Isto é, invariavelmente positivo, mesmo não representando a totalidade deste 

processo na luta de uma classe sobre a outra. 

Outra questão a discutir, está relacionada ao funcionamento da escola, e 

o isolamento da mesma, de qualquer atividade que não lhe seja obrigatória, e 

não esteja relacionada aos procedimentos formais de seu papel docente. 

Nessa direção ao ignorar, ou deixar de se informar sobre a cultura que se 

desenvolve no final de semana na escola, está se impedindo de incorporar a 

cultura da comunidade ao seu fazer pedagógico com enorme prejuízo para os 

alunos. Essa realidade é expressa por Nosella na seguinte afirmação: 

 

...Qualquer observador percebe que este Programa não 
proporciona às famílias as condições objetivas para que elas 
administrem a formação de seus filhos, acompanhando e 
controlando a gestão da escola. O Programa oferece às famílias 
do seu entorno o uso do espaço físico escolar depois que a 
escola viva apaga as luzes, isto é, deixa de funcionar. Trata-se 
de atividades “formativas”, a princípio, alheias à problemática 
pedagógica própria da escola. (Entrevista concedida à nós no 
segundo semestre de 2011) 

 

Do nosso ponto de vista, a expressão, “quando as luzes da escola se 

apagam” não está adequada à forma como as escolas atuais, em sua maioria, 

“têm derramado suas luzes”, ou melhor, “deixado de acabar com a escuridão”. 
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O que é importante ressaltar é que nosso entrevistado pontua com uma forte 

metáfora, a separação concreta que há entre o currículo escolar e o PEF.  

De posse do conjunto de dados, frutos de minha participação no 

Programa enquanto educador profissional e, ao mesmo tempo, pesquisador, 

como também dos dados, já comentados, obtidos nas entrevistas com os 

especialistas em políticas públicas, para efeito de explicitação de algumas 

categorias de análise, montaremos alguns quadros inspirados nos estudos de 

Szymanski, Almeida e Prandini (2004). A intenção é de, a partir dos aspectos 

mais significativos do PEF, utilizar essas categorias como indicadoras de limites 

e possibilidades. 

 

QUADRO 1 

 

RELATOS/DEPOIMENTOS 

DESCRIÇÃO I 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS 

DESCRIÇÃO II 

CATEGORIA 

Saes:  

Projetos deste tipo podem ter 

um efeito positivo no sentido 

de influenciar um segmento 

das classes populares a uma 

trajetória educacional 

diferente. Ou seja, uma 

inserção mais forte das 

famílias e dos alunos de 

classe popular em um 

universo cultural pode ter um 

efeito de familiarização 

dessas famílias e desses 

alunos com a cultura de alto 

repertório  

 

O PEF oferece aos Educadores 

Universitários que participam do 

mesmo uma acessibilidade ao 

Ensino Superior. Isto pode 

representar, ainda que com 

limitações, uma democratização do 

Ensino Superior e pode também 

contribuir para romper o bloqueio 

psicológico das classes populares 

para alcançarem uma trajetória 

escolar longa.   

 

Democratização do 
acesso ao Ensino 
Superior 

 

 

 

Nosella:  

É um programa paliativo, 

assistencialista, quando não 

eleitoreiro, por não 

É um projeto paliativo e 

assistencialista que cumpre uma 

função eleitoreira, não 

proporcionando as mudanças 

Assistencialismo com 
intenções eleitoreiras 
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proporcionar as mudanças 

estruturais que a atual crise 

estrutural necessita: com 

efeito, para uma crise 

estrutural, precisam-se 

mudanças estruturais.  

 

estruturais necessárias. 

 
 

Janderson 

... o PEF tem resistido a essas 

mudanças de Secretários de 

Educação, provavelmente 

porque os interesses da 

população envolvida no 

Programa, também  é 

utilizado com interesses 

eleitoreiros.[...] sua 

solidificação ao longo de mais 

de sete anos, se dá por conta 

da participação efetiva da 

comunidade. . 

O Projeto tem apelo eleitoreiro, mas 

contribui dá acesso a atividades 

culturais e desportivas; 

A participação efetiva da 

comunidade promove continuidade 

administrativa, tão rara em nosso 

País. 

 

 

 

Descontinuidade 
administrativa  

 

QUADRO 2 

 

RELATOS/DEPOIMENTOS 

DESCRIÇÃO I 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS  

DESCRIÇÃO II 

CATEGORIA 

Saes:  

Eu vejo como positiva a 

iniciativa em si mesma, mas 

sem prejulgar o conteúdo 

dessas iniciativas. Fomentar o 

acesso ao ensino superior das 

classes populares é 

totalmente positivo...  Então, a 

esquerda deve valorizar a 

chegada, mesmo que 

molecular, de elementos das 

Fomentar o acesso de classes 

populares ao ensino superior. A 

esquerda deve valorizar o acesso 

ao Ensino Superior das classes 

populares. 

 

O acesso das classes populares ao 

ensino superior pode ter um efeito 

positivo no arejamento e no 

enraizamento de políticas de 

esquerda. 

Democratização do acesso 
ao Ensino Superior 

 
 



 

 

79 

classes populares ao ensino 

superior, pois eles poderão ter 

um papel muito importante no 

arejamento e no enraizamento 

de políticas de esquerda no 

futuro. 

 

 

 

Janderson:  

Há escolas que se tornam 

espaços democráticos, pois 

contam com a participação 

ativa da comunidade no PEF 

e isso contribui para que o 

espaço escolar seja 

valorizado e até mesmo 

protegido pela própria 

comunidade, que passa a 

enxergar a escola como um 

local de lazer, aprendizado e 

principalmente como um 

espaço pertencente a ela, 

como cidadã e como 

individuo. 

Valorização da comunidade 

participante do PEF ao espaço 

escolar. 

 

Acessibilidade da comunidade e 

democratização do espaço escolar.  

 

 

 

 

 
Escola como espaço 
público  

 

Nosella:  

De outro lado, o Programa 

discrimina a priori e sem 

razão alunos das Instituições 

Escolares Públicas (do Ensino 

Superior): alguns deles 

poderiam desejar participar 

deste Programa ou, então, os 

responsáveis das atividades 

formativas poderiam ter 

razões para arrolar alguns 

alunos, por ventura mais 

adequados, inclusive entre os 

Discriminação de alunos de 

universidades públicas que 

poderiam contribuir para o 

desenvolvimento do PEF (sem ter 

bolsas, como voluntários não se 

integram) . 

 

O Programa pode não ser 

essencialmente negativo, mas é 

passível de muitas críticas. 

 

 
 

Igualdade de direitos 
 



 

 

80 

que estudam em 

Universidades Públicas. 

Concluindo: por eu não ser 

adepto da tese “quanto pior 

melhor”, não condeno o 

Programa como 

essencialmente negativo, mas 

sou bastante crítico. 

 

 

 

QUADRO 3 

 

RELATOS/DEPOIMENTOS 

DESCRIÇÃO I 

UNIDADES DE 
SIGNIFICADOS 

DESCRIÇÃO II 

CATEGORIA 

Saes:  

Nós vivemos dentro de um 

Estado democrático burguês; 

então, as regras da democracia 

representativa são seguidas. 

Mas, a posição das classes 

populares com relação a essa 

democracia vigente deve ser de 

não apenas se beneficiar e 

aproveitar do ponto de vista 

político-eleitoral das liberdades 

vigentes; mas também de 

procurar ampliar ao máximo os 

limites dessa democracia. 

Devem introduzir sempre 

que possível em todas as 

instancias da vida social, 

mecanismos participativos. 

Ampliar os limites da 

democracia vigente através 

de mecanismos 

participativos em comunas, 

municipalidades, hospitais e 

escolas. 

 

 
 

Ampliação dos limites da 

democracia burguesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Janderson:  

... há diretores que mantém as 

atividades do PEF na unidade 

escolar, porém delimitam o 

acesso da comunidade as 

dependências da escola e 

Limitação da comunidade ao 

espaço escolar e aos 

equipamentos e materiais da 

escola. 

Falta de funcionários e de 

apoio administrativo por 

Omissão do Estado 
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podem também delimitar de 

maneira autoritária o uso dos 

equipamentos da escola. Por 

outro lado, é até compreensível, 

por mais absurdo que seja dizer 

isto, o comportamento de tais 

gestores, pois o Estado atribui 

todas as responsabilidades 

negativas que podem acontecer 

no PEF ao diretor.  

 

parte do Estado aos 

diretores. 

 

Nosella: 
 
O Programa oferece às famílias 

do seu entorno o uso do espaço 

físico escolar depois que a 

escola viva apaga as luzes, isto 

é, deixa de funcionar. Trata-se 

de atividades “formativas”, a 

princípio, alheias à 

problemática pedagógica 

própria da escola 

Os pais não possuem 

acesso a escola como 

Instituição, eles utilizam 

apenas o espaço físico e, 

portanto, não participam das 

mudanças estruturais e 

pedagógicas da mesma. 

O Programa começa a 

funcionar quando a “escola 

viva” apaga suas luzes, ou 

seja, quando ela deixa de 

funcionar. (O Programa faz 

parte das ações 

pedagógicas da escola, mas 

é analisado como um projeto 

de educação não formal que 

não faz parte do cotidiano da 

educação formal 

estabelecida pela “escola 

viva” enquanto suas “luzes 

ainda estão acessas”). 

Fragmentação entre Currículo 

Escolar e atividades do PEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janderson: 
...o educador profissional 

passou a ser um professor 

ligado a unidade escolar e isto 

Após a saída da UNESCO, 

os educadores profissionais 

tiveram sua situação 

regularizada pela Secretária 

O papel mediador do educador 

profissional na ntegração da 

Escola com o PEF 
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facilita muita a relação com os 

demais docentes e contribui 

para que as idéias do PEF 

sejam compartilhadas com os 

demais docentes e funcionários 

da escola. 

 

de Educação do Estado de 

São Paulo, e hoje fazem 

parte do corpo docente das 

escolas em que trabalham 

na coordenação do PEF, isto 

facilita o dialogo e interação 

entre a Escola (funcionários, 

professores, gestores, 

alunos e comunidade em 

geral) com o Programa 

 

 

 

 

QUADRO 4 

 

RELATOS/DEPOIMENTOS 

DESCRIÇÃO I 

UNIDADES DE 
SIGNIFICADOS 

DESCRIÇÃO II 

CATEGORIA 

Saes:  
 
...Políticas deste tipo aparecem 

de fato como políticas que 

podem ter um efeito 

compensatório para as classes 

populares. Já no caso da 

França, Bourdieu sempre 

insistiu sobre a importância do 

acesso das classes populares à 

escola pública e às práticas 

culturais. 

 

O PEF aparece de fato 

como um projeto que pode 

ter um efeito compensatório 

para as classes populares, 

entretanto a acessibilidade 

ao espaço escolar e as 

atividades culturais são 

importantes e positivas. 

Ocupação do espaço 

escolar/Acessibilidade a 

atividades culturais 

Ocupação do espaço escolar e 

acessibilidade a atividades 

culturais 
 

 

Janderson: 

O PEF traz consigo princípios 

democráticos e de inclusão 

social que são louváveis, pois 

pretendem aproximar a 

comunidade da escola e discutir 

Aproximação da 

comunidade com a escola. 

Aproveitamento do espaço 

escolar para discussão 

conjunta entre a comunidade 

O PEF também é Currículo. 
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projetos pedagógicos e sócio-

culturais, democratizando, não 

apenas o espaço escolar, mas 

principalmente, desmitificando a 

escola como detentora do saber 

e transformando-a em um 

espaço aberto às discussões e 

principalmente de livre acesso 

não apenas dos seus 

respectivos alunos, mas, da 

comunidade em geral 

 

e corpo docente e 

administrativo da escola. 

Participação da comunidade 

nas discussões das 

atividades do PEF e nas 

discussões pedagógicas 

Saes: 

Em relação ao entorno 

escolar... O que esses 

universitários de origem de 

classe popular depois de 

reintegrados como professores 

da escola; vão fazer. Aqui, duas 

possibilidades se abrem: uma 

atuação conformista, 

valorizando a sua acessão 

pessoal, numa tentativa de se 

comportar dentro dos 

parâmetros fornecidos pelo 

sistema de educação vigente, 

ou então, uma atuação mais 

crítica. Provavelmente a 

tendência é haver uma divisão; 

a emergência de dois 

segmentos dentro dessa classe 

 

A relação posterior entre os 

educadores universitários do 

PEF, com a comunidade do 

entorno escolar, após 

concluírem seu curso 

superior. 

Valorização pessoal e 

conformismo em relação ao 

sistema educação vigente. 

Atuação crítica ao sistema 

de educação vigente. 

 

 

Atuação social dos Educadores 

Universitários. 

 

 

Janderson: 

...O Programa cumpre um papel 

de democratização do espaço 

escolar, mesmo na 

Omissão do Estado e 

precariedade de recursos 

para os projetos. 

Ação integrada entre a 

Fragilidade administrativa por 

parte do Estado. 
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precariedade de condições em 

que funciona (...) e sobretudo, 

encontrar indicadores para que 

se transforme, de uma prática 

fragmentada de currículo 

escolar, em uma ação 

integrada, contribuindo assim, 

para superação do 

formalismo... 

 

comunidade e a escola. 

Participação da comunidade 

no seio da escola. 

 

 

As categorias encontradas na pesquisa empíricaparticipante e nos dados 

coletados nas entrevistas com o Professor Dr. Décio Saes e com o Professor 

Dr. Paolo Nosella, nos permitem realizar uma analise sobre as Relações entre o 

Programa Escola da Família e a Democratização do Espaço Escolar, bem como 

também compreender, se no PEF existem indicadores que apontem para a 

democratização do Ensino Superior e das atividades culturais. 

Reuni-las nos permite uma visão global do problema de pesquisa 

proposto, qual seja: Em que medida projetos como o PEF contribuem para a 

democratização do espaço escolar? 

Senão vejamos:  
 
Democratização do acesso ao Ensino Superior 
 
Assistencialismo com intenções eleitoreiras 
 
Descontinuidade administrativa 
 
Democratização do acesso ao Ensino Superior 
 
Escola como espaço público  
 
Igualdade de direitos 
 

Ampliação dos limites da democracia burguesa 

Omissão do Estado 
 
Fragmentação entre Currículo Escolar e atividades do PEF 
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O papel mediador do educador profissional na integração da Escola com o PEF 

 

Ocupação do espaço escolar e acessibilidade a atividades culturais 

 
O PEF também é Currículo 
 
Atuação social dos Educadores Universitários. 

 

Fragilidade administrativa por parte do Estado. 

 

Dentre as catorze categorias elencadas, com exceção das categorias 

Assistencialismo com intenções eleitoreiras, Descontinuidade administrativa, 

Omissão do Estado, Fragmentação entre Currículo Escolar e atividades do 

PEF, Fragilidade administrativa por parte do Estado, todas as demais, que são 

nove, apontam para o avanço da democratização do espaço escolar. 

Este resultado que não é estatístico, mas qualitativo, vem confirmar que 

embora o PEF apresente graves problemas a serem superados, na escola 

estudada, foi possível constatar aspectos positivos do Programa. 

Diante do quadro apresentado, nossa percepção, levando em 

consideração a pesquisa participante e a entrevista com o Professor Dr. Décio 

Saes, nos levaram a visualizar categorias que apontam para o Programa como 

um projeto que pode ampliar e contribuir para o processo de democratização do 

espaço escolar, do acesso ao ensino superior e da possibilidade da 

comunidade escolar vivenciar atividades culturais, apesar das limitações acima 

apresentadas. 

Em contrapartida, visualizamos a partir dos dados da entrevista com o 

Professor Dr. Paolo Nosella, categorias que apontam para o PEF, como um 

projeto paliativo e que efetivamente não pode contribuir para as mudanças 

estruturais que a escola necessita e que logo não poderá contribuir para a 

ampliação do processo de democratização do espaço escolar. 

Do nosso ponto de vista, as mazelas apontadas que não deixam de se 

verdadeiras, não anulam as potencialidades do PEF. Claro está que superados 

os problemas essas potencialidades podem ser ampliadas em muito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É impossível compreendermos a educação se não analisarmos e 

compreendermos como funciona o cenário político de um país. 

Segundo Saviani:  

Educação e política são fenômenos inseparáveis, porém 
efetivamente distintos entre si. Toda pratica educativa 
contém inevitavelmente uma dimensão política. Toda 
prática política contém, por sua vez, inevitavelmente uma 
dimensão educativa. (2000 p. 88). 

 

Por essa razão entendemos que seria impossível realizar esta pesquisa 

sem que o sistema político não tivesse sido previamente estudado como 

procuramos fazer no segundo capítulo deste trabalho.  

Projetos como o PEF estão obviamente mergulhados em diversas 

intenções políticas, intenções eleitoreiras muitas vezes e talvez por isso, o 

Programa apresente irregularidades e omissões na administração do Programa 

por parte do Estado e, ao mesmo tempo apresente brechas que bem utilizadas, 

nos permitem afirmar que há um processo de democratização promovido pelo 

PEF. Uma democratização ao acesso das classes populares ao ensino superior 

e uma democratização do espaço escolar, embora limitada, se considerarmos 

sua não integração, até o presente momento, no currículo escolar. 

Queremos ressaltar, contudo, que o PEF, através do programa bolsa 

universidade milhares de pessoas que pertencem às classes populares tiveram 

acesso ao ensino superior e ao mesmo tempo milhares de pessoas também 

pertencentes à classe dominada possuem acesso a cada final de semana ao 

espaço escolar e podem usufruir democraticamente das dependências da 

escola e de seus equipamentos, além de obterem acesso a atividades, que se 

não podem equalizar-se às oportunidades que têm as classes privilegiadas, ao 

menos propiciam acesso a uma cultura de alto repertório e a atividades que 

proporcionam lazer e qualidade de vida às classes populares.  

Isto pode ser um diferencial no processo da luta de classes que, embora 

não conte com a correlação de forças necessárias para provocar mudanças 
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estruturais, representa uma possibilidade concreta de busca de hegemonia 

pelas classes subalternas. 

A história de toda sociedade até nossos dias é a história da luta 
de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e 
servo, mestre e oficial, em suma, opressores e oprimidos 
sempre estiveram em constante oposição; empenhados numa 
luta sem trégua, ora velada, ora aberta, luta que a cada etapa 
conduziu a uma transformação revolucionária de toda a 
sociedade ou ao aniquilamento das duas classes em confronto. 
(MARX e ENGELS, 2001 p. 23-24). 

 

Saes em suas palavras nos leva a entender que o PEF pode 

contribuir nesse movimento para a transformação social.   

 

O proletariado simultaneamente pode invocar a proteção da 
legislação constitucional burguesa e denunciar a 
impossibilidade de seu cumprimento integral; a reivindicação do 
cumprimento da lei faz parte, portanto, da preparação das 
massas para a Revolução”. . (1998 p. 171-172) 
 
 

Ou seja, apesar da omissão do Estado e das inúmeras irregularidades 

praticadas no PEF e apontadas nesta pesquisa, podemos compreender que o 

proletariado pode se beneficiar do Programa e principalmente das leis que 

regulamentam neste momento o projeto e invocá-las, a seu favor, quando as 

mesmas não são respeitadas pelo Estado.  

Em suma, podemos compreender que Programa Escola da Família pode 

contribuir para o avanço das lutas das classes populares por intermédio da 

acessibilidade ao ensino superior e com a democratização do espaço escolar. 

Isto pode significar, não a solução, mas uma redução dos impactos sofridos 

pelas classes populares por parte da classe dominante. 

Além disso, esperamos poder oferecer, neste estudo, indicadores que 

contribuam para a superação de alguns dos problemas apontados no 

Programa. Mesmo, porque, é notório que o PEF apresenta inúmeras 

irregularidades como já mencionamos anteriormente, em relação à 

administração inicial em parceria com a UNESCO e que muitas questões foram 

levantadas ao longo desta pesquisa e não foram respondidas. Durante a 

pesquisa estabelecemos contato direto com o ex-secretário de educação, 
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durante a implantação do PEF, e atual Deputado Federal, Gabriel Chalita, e 

com a ex-coordenadora do Programa Escola da Família e atual chefe de 

gabinete do Deputado Gabriel Chalita, Cristina Cordeiro, a fim de conseguirmos 

uma entrevista para obtermos respostas em relação ao funcionamento inicial do 

PEF, que na ocasião não cumpria com a legislação trabalhista do país, e não 

resguardava os direitos dos educadores profissionais como: direito a férias, 

décimo terceiro salário, licença maternidade, licença gala, licença nojo etc. E a 

principio a ex-coordenadora do PEF, Cristina Cordeiro, juntamente com o 

Deputado Federal Gabriel Chalita, aceitaram contribuir com a pesquisa e se 

comprometeram a nos enviar um material documental sobre o PEF. No entanto, 

não responderam o questionário enviado e mesmo com a minha insistência, 

ignoraram os contatos que foram feitos através de e-mails, não cumprindo o 

acordo prévio estabelecido comigo para a realização da entrevista.  

Infelizmente a omissão do Estado permite ações corruptas e 

administrações desastrosas que utilizam e se valem da boa vontade e da 

carência da população para defenderem interesses pessoais. Ações mal 

explicadas, como estas que sugerimos acima e tantas outras, que não 

aparecem para a população de modo geral, mancham a imagem de um projeto 

que poderia, como já mencionamos anteriormente, reduzir alguns impactos 

sociais na luta de classes, tais como, proporcionar acessibilidade ao ensino 

superior, mesmo que isso represente dinheiro indireto para instituições de 

ensino privado. Infelizmente, a péssima situação da educação pública, também 

manchada e comprometida por administrações desastrosas ao longo de muitos 

anos, impedem as classes populares de chegarem ao ensino superior público. 

A solução para isto seria investir com continuidade e logo melhorar a educação 

básica, mas a pergunta que fica é: e o que faremos com esta geração 

prejudicada por um ensino de péssima qualidade, oferecido por uma 

administração pública omissa e corrupta? Não terão oportunidade de chegarem 

ao ensino superior? 

E as crianças, adolescentes e jovens, moradores de periferias que não 

possuem acesso a lazer de qualidade, que não possuem em seus bairros 

quadras públicas para jogarem, nem praças, muitos menos parques e que são 

assediados o tempo todo pelo consumo de drogas e pela oferta de se tornarem 
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bem sucedidos e logo, mudarem a realidade de suas casas através do tráfico 

de drogas e da criminalidade? O que faremos com elas?  

Projetos como o PEF, podem ao menos contribuir para que haja uma 

redução nesta realidade tão próxima e dura de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos de nossa sociedade, podendo proporcionar uma nova expectativa de 

vida, um encorajamento para essas classes populares, que poderão ver no 

educador universitário, alguém da sua própria comunidade, que conseguiu 

chegar ao ensino superior, uma esperança de novos tempos, uma esperança 

de alcançar boas oportunidades de estudos. Além disso, o projeto proporciona 

o acesso da comunidade ao seio da escola, que é um espaço que pertence e 

deve ser ocupado pelas massas, para que haja informação, discussão, 

convivência, atividades e revitalização do mesmo. E ainda que não haja 

atividades que promovam a cultura de alto repertório, afinal, conforme 

mencionamos a verba anual disponibilizada pela Secretária de Educação do 

Estado de São Paulo para as escolas é de cerca de quatro mil reais. E 

obviamente este valor não é suficiente para que sejam oferecidas nas unidades 

escolares, atividades que envolvam cultura de alto repertório. 

No entanto, a ocupação dos espaços escolares por parte da população é 

significativa, pois permite a socialização das pessoas. E a liberdade para 

discutir, conversar e criticar o estado, os patrões, os baixos salários, a escola 

etc. 

Por fim, acreditamos, conforme já mencionamos muitas vezes, no 

decorrer deste trabalho, que o PEF, apesar de tantas irregularidades e 

omissões da administração pública, contribui para a democratização do espaço 

escolar. 
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PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 
BOLSA UNIVERSIDADE 

REGULAMENTO 2010 

 
Seção I – DO EDUCADOR UNIVERSITÁRIO 
Capítulo I – CANDIDATOS À BOLSA-UNIVERSIDADE 
 
Poderá candidatar-se a Educador Universitário do Programa Escola da Família, o estudante que 

tenha 

concluído o Ensino Médio em território brasileiro e que atenda aos seguintes requisitos: 
1. estar regularmente matriculado em curso de graduação, em turma apta a ser iniciada, 

imediatamente, ou em exercício, de Instituição Privada de Ensino Superior conveniada com o 
Programa Bolsa Universidade; 

2. não ser beneficiário de bolsa de estudos, financiamento universitário ou similar oriundos de 

recursos públicos; 
3. ter interesse e disponibilidade para desenvolver as atividades do Programa junto às Escolas 

Públicas Estaduais ou Municipais, cumprindo a carga horária de 12 (doze) horas aos finais de 
semana, conforme descrito no Capítulo VIII, item 1. 

Capítulo II – Atribuições 
São atribuições do Educador Universitário beneficiado pelo Programa: 
1. participar de orientações técnicas realizadas pelas Coordenações Geral, Regional e Local; 

2. elaborar projetos de atendimento à comunidade, considerando os conhecimentos adquiridos 

em 
seu curso de graduação ou suas habilidades pessoais, para desenvolvê-los no Programa, 

conforme orientações recebidas pelas Coordenações Geral, Regional e Local; 
3. cumprir a carga horária de 12 horas, aos finais de semana, nos espaços escolares 

previamente 

indicados pela Diretoria de Ensino ou pela Secretaria Municipal de Educação. 
4. manter a pontualidade e assiduidade; 

5. auxiliar a Coordenação Local no planejamento e realização de ações, com vistas ao 
estabelecimento e manutenção de parcerias e busca de adesão de voluntários; 

6. contribuir para o bom andamento do Programa, cumprindo com responsabilidade as 
atribuições 

junto à comunidade participante; 
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7. cooperar para a conservação e manutenção do patrimônio público escolar, auxiliando a 

Coordenação Local na orientação à comunidade; 

8. colaborar com os Educadores Voluntários para a elaboração e desenvolvimento de projetos; 

mailto:escoladafamilia@fde.sp.gov.br
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9. apoiar o desenvolvimento das atividades em outras Unidades Escolares, quando da 

necessidade 

do Programa. 
10. elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas, que serão entregues ao Educador 

Profissional responsável pelo acompanhamento do Programa na Unidade Escolar. 

Capítulo III – PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
Para se candidatar ao Programa Escola da Família, o universitário deverá preencher o formulário 
de 

inscrição, on line, no site www.escoladafamilia.sp.gov.br, optando pela rede de ensino onde 

pretende 

atuar – estadual ou municipal. 

1. Uma vez preenchido o cadastro no site, o candidato deverá levar a documentação 

comprobatória 

de sua condição socioeconômica e acadêmica à Diretoria de Ensino da região onde pretende 
atuar. 

2. As Diretorias de Ensino promoverão a análise da documentação apresentada, confrontando-a 

com as informações registradas na ficha de inscrição do site, e aprovarão os candidatos que 

atenderem aos pré-requisitos para obtenção da bolsa. 

3. As Instituições de Ensino Superior também aprovarão os seus alunos inscritos, via site, 

atestando 

as informações referentes aos cursos indicados e efetiva matrícula em turma apta a ser iniciada, 

imediatamente, ou em exercício. 
4. Somente após a aprovação pela Diretoria de Ensino e confirmação das informações pela 

Instituição de Ensino Superior, o candidato participará do processo classificatório, o que lhe 
confere uma pontuação e o coloca em ordem de chamada. 

5. Os alunos classificados serão encaminhados para atuar em uma escola estadual ou municipal, 

de 
acordo com sua pontuação e mediante a quantidade de vagas disponíveis em seu curso de 

graduação, bem como o módulo das escolas por Diretoria de Ensino ou por Município. 
6. O preenchimento do formulário de inscrição não gera direito automático aos benefícios do 

convênio Bolsa-Universidade. Haverá processo classificatório respeitando os critérios 
estabelecidos. 
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Capítulo IV – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
O candidato, ao se inscrever para a obtenção da bolsa, deverá apresentar, na Diretoria de 

Ensino, os 
seguintes documentos originais, acompanhados de cópia reprográfica: 

CPF; 

RG; 

Título de Eleitor e último comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral; 

Certificado de Reservista (se homem com 18 anos ou mais); 

Histórico Escolar do Ensino Médio; 

Protocolo de inscrição gerado no site do Programa Escola da Família; 

Atestado de matrícula ou outro documento que contenha o nome da Instituição de Ensino 

Superior, o número do registro de matrícula, curso, ano ou semestre letivo, período e campus; 

Comprovantes de despesas: água/condomínio, luz, telefone, educação e saúde; 

Comprovante de residência; 

Recibo de pagamento do último aluguel ou recibo de financiamento do imóvel; 

Comprovação de renda familiar1 - o candidato deverá apresentar, conforme seu caso, um ou 

mailto:escoladafamilia@fde.sp.gov.br


mais documentos, dentre a relação a seguir, para comprovar as informações prestadas no site: 

Assalariado: anexar cópias dos comprovantes dos rendimentos brutos de todos os componentes 

do 

grupo familiar. 
Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF): última declaração completa do 

candidato e de todos os integrantes de seu grupo familiar, maiores de 18 anos. 
Obs.: Se constar o candidato ou integrante do grupo familiar como dependente, apresentar o 

IRPF do 
declarante. 

Trabalhador Autônomo ou Profissional Liberal: guias de recolhimento do INSS dos três últimos 

meses, compatíveis com a renda declarada e uma Declaração de Trabalho Informal. 

1 Ressaltamos que o grupo familiar é composto por (candidato, pai, mãe, irmãos, cônjuge, 

filhos) e 
demais integrantes que façam parte do mesmo conjunto de renda. 
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Aposentado/Pensionista/Beneficiário de Auxílio Doença do INSS: se beneficiário da previdência 
social: aposentado ou pensionista, auxílio doença e outros. Detalhamento de Crédito ou Extrato 
do 
Benefício, impresso através do site do Ministério da Previdência Social (www.mpas.gov.br) 
acompanhado da Carteira de Trabalho (cópia das páginas: da foto, dados pessoais, último 
registro e da 
próxima em branco). 

Estagiário: se estagiário – apresentar contrato indicando o período e o valor recebido e Carteira 
de 
Trabalho (cópia das páginas: da foto, dados pessoais, último registro e da próxima em branco); 

Seguro Desemprego: comprovante de recebimento fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

Pensionista: em caso de pensão alimentícia apresentar documentação comprobatória 
(Determinação 

Judicial, dentre outros) ou declaração registrada em cartório comprovante de recebimento de 

pensão 
alimentícia. 

Proprietário Individual ou Sócio-Proprietário de Empresa: declaração de Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica. 

Declaração de Não Renda: caso o candidato ou integrante do grupo familiar não exerça 

atividade 
remunerada, apresentar uma declaração e cópia da Carteira de Trabalho atualizada (cópia das 
páginas: 
da foto, dados pessoais, último registro e da próxima em branco). 

Capítulo V – CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 
Um dos objetivos da concessão da BOLSA-UNIVERSIDADE é beneficiar alunos com maior 

dificuldade em 
custear seus estudos no ensino superior privado. 

Portanto, o processo de classificação considerará os seguintes aspectos: 

1. renda mensal do candidato; 
2. renda mensal familiar; 

3. despesa fixa mensal da casa; 
4. número de pessoas que moram na casa; 

5. número de pessoas que trabalham na casa; 

6. tipo de moradia 
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Prioridade na Classificação: 

Terão prioridade na concessão do benefício os egressos da Fundação Casa - Fundação Centro 
de 

Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente. 

Os bolsistas de Instituições de Ensino Superior que não vierem a renovar o convênio (se 
matriculados ou 

transferidos para cursos de Instituições de Ensino Superior conveniadas) 
 

Capítulo VI – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
Nos casos de empate na classificação, serão observados os seguintes critérios para desempate: 

1. ter atuado como voluntário no Programa Escola da Família, pelo período mínimo de um ano, 
atestado pela Diretoria de Ensino; 

2. ser arrimo de família; 
3. estar matriculado em curso de licenciatura; 

4. ter cursado o maior número de séries do Ensino médio na rede pública paulista; 
5. tipo de propriedade da moradia; 

6. a data de inscrição do candidato. 

 

Capítulo VII – PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 
 
Os processos de inscrição e de classificação dos candidatos obedecerão ao seguinte 

cronograma: 
1. os candidatos poderão se inscrever e encaminhar os documentos exigidos às Diretorias de 

Ensino, conforme datas estabelecidas pela Coordenação Geral; 
2. as Diretorias de Ensino verificarão a documentação dos candidatos e aprovarão as fichas de 

inscrição quando de acordo; 

3. a classificação final e a convocação dos candidatos serão disponibilizadas, no site 
www.escoladafamilia.sp.gov.br, nas Instituições de Ensino Superior, nas Diretorias de Ensino. 

4. após a classificação, as Diretorias de Ensino encaminharão os candidatos contemplados às 
escolas; 

5. cabe ao aluno a responsabilidade de acessar seu cadastro, informar-se sobre sua classificação 
e 

comparecer à Diretoria de Ensino para o devido encaminhamento à escola onde atuará; 

6. os candidatos classificados estarão sujeitos à comprovação das informações dadas, mediante 
visita domiciliar, pela equipe responsável do convênio Bolsa-Universidade. 
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Estarão aptos para a etapa de classificação aqueles que preencherem todos os campos 
obrigatórios da 

ficha de inscrição e entregarem sua documentação nas Diretorias de Ensino para aprovação. É 
necessária 

também a confirmação de sua ficha pela Instituição de Ensino Superior como alunos 
regularmente 

matriculados. 
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Capítulo VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. Do cumprimento da carga horária: 

1.1. A carga horária de 12 (doze) horas deverá ser cumprida aos finais de semana, sendo: 

06 (seis) horas aos sábados; 

06 (seis) horas aos domingos. 

1.2. Considerando o horário de abertura das escolas, aos sábados e domingos, das 9 às 17 
horas, a 

atuação dos bolsistas deverá ser organizada de forma a contemplar todo o horário de 
funcionamento das escolas. 

1.3. O quadro de horários a ser cumprido pelos bolsistas deverá ser definido no início de cada 
ano, 

pela Coordenação Local, considerando: 

1º período: das 9 às 15 horas – incluindo 30 minutos de intervalo 

2º período: das 11 às 17 horas – incluindo 30 minutos de intervalo 

1.4. O quadro de horários dos universitários deverá ser aprovado pela Coordenação Regional. 
2. Das aulas aos sábados: 

2.1. Os bolsistas que têm aulas do curso de graduação aos sábados pela manhã ou à tarde, 

sendo 
disciplina da grade regular do curso (excluindo-se disciplina de estágio e horas 

complementares), cumprirão horário diferenciado, conforme segue: 

04 (quatro) horas aos sábados, 

08 (oito) horas aos domingos, das 9h às 17 horas – incluindo 1 (uma) hora de almoço. 

 

Governo do Estado de São Paulo 

Secretaria de Estado da Educação 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- 7 - 
FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
www.escoladafamilia.sp.gov.br 
escoladafamilia@fde.sp.gov.br 
 

2.2. O horário de cumprimento das 4 (quatro) horas, aos sábados, deverá ser previamente 

acordado 
entre a Coordenação Local e o bolsista, devendo ser compatível com o horário das aulas 

oferecido, aos sábados, pela Instituição de Ensino; 

2.3. Sendo a referida disciplina disponibilizada pela Instituição de Ensino Superior durante a 
semana 

letiva, não fará jus o bolsista ao horário diferenciado disposto no item 2.1; 
2.4. Os bolsistas deverão apresentar a declaração da Instituição de Ensino Superior, assinada 

pelo 
responsável. Essa declaração deverá conter a disciplina a ser cursada, o horário, carga horária e, 

ainda, a informação de que a mesma não é disponibilizada em outros dias e horários da 

semana; 
2.5. A cada semestre, o bolsista deverá apresentar uma nova declaração da Instituição de 

Ensino 
Superior; 

2.6. Finda a necessidade de o bolsista cursar aulas aos sábados, deverá cumprir o horário 

normal 
estipulado aos demais bolsistas. 

3. Da escala para revezamento dos intervalos e horário de almoço: 
A Coordenação Local deverá organizar escala de revezamento dentre os educadores atuantes na 

Unidade Escolar, para que o atendimento à comunidade não seja interrompido ou prejudicado. 
4. Das transferências de Unidades Escolares e Diretorias de Ensino; 

4.1. Em caso de necessidade do Programa Escola da Família, a Coordenação Regional poderá 

transferir o bolsista de Unidade Escolar; 
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4.2. As transferências entre Diretorias de Ensino somente serão realizadas mediante permuta 
entre 

os bolsistas. 

Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria de Estado da Educação 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- 8 - 
FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
www.escoladafamilia.sp.gov.br 
escoladafamilia@fde.sp.gov.br 
 

5. Da conclusão do curso: 
No ano de conclusão do curso de graduação, deverá o bolsista atuar durante todo o semestre 

na Unidade 
Escolar para a qual foi encaminhado, sob pena de desclassificação e de consequente custeio de 

sua 

mensalidade. 
6. Das faltas: 

6.1. Serão concedidas aos bolsistas 3 (três) faltas, a cada seis meses, contadas a partir da data 
de 

início de suas atividades no Programa Escola da Família; 
6.2. Não usufruindo as faltas dentro do semestre estabelecido, as mesmas não serão 

acumuladas 

para gozo do bolsista em período posterior. 
6.3. Quaisquer faltas ou afastamentos deverão ser comunicados previamente à Coordenação 

Local. 
7. Indisciplina ou Negligência: 

7.1. Caso a Coordenação Local entenda que o comportamento do Educador Universitário é 

passível 
de ser qualificado como indisciplina ou negligência, poderá aplicar advertência escrita ao 

mesmo, devendo o ocorrido ser comunicado à Coordenação Regional; 
7.2. As faltas consideradas gravíssimas ou a terceira advertência escrita poderão motivar o 

desligamento do Educador Universitário do Programa, mediante consonância entre as 

Coordenações Local e Regional. 
8. Dos motivos que justificam as ausências dos Educadores Universitários: 

8.1. Em caso de necessidade, o bolsista poderá solicitar afastamento de saúde, mediante 
apresentação de atestado médico devidamente válido à Coordenação Regional, uma única vez 

ao ano (conta–se ano calendário), não podendo ultrapassar 15 dias corridos; 
8.2. A dispensa superior a 15 (quinze) dias só será aceita se o aluno se encontrar em regime de 

exercícios domiciliares estipulados no disposto legal contido no Decreto-Lei nº 1044, de 21 de 
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outubro de 1969, bem como enquadrado no formato adotado pela Instituição de Ensino 

Superior correspondente, mediante documento comprobatório; 

8.3. Para evitar o lançamento de falta indevida no site do PEF, é da total responsabilidade do 

bolsista: 

a comunicação prévia, ou o mais imediato possível, ainda que por telefone, à Coordenação 

Local sobre sua ausência; 

a apresentação do atestado médico, no máximo, no primeiro final de semana subsequente à 

ausência. Essa entrega pode ser realizada por um representante designado pelo bolsista. 

8.4. São ainda motivos que justificam as ausências do Educador Universitário, no prazo indicado, 

sem prejuízo dos benefícios concedidos pelo Programa Bolsa Universidade: 
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8.4.1. Casamento: um final de semana, na semana do casamento do Educador Universitário 
nubente, comprovado por certidão de casamento; 

8.4.2. Nascimento de filho ou adoção de criança com até um ano de idade: 

8.4.2.1. para a mãe: 120 (cento e vinte) dias corridos – mediante apresentação de atestado 
médico ou documento legal da adoção; 

8.4.2.2. para o pai: um final de semana, na semana do nascimento ou da adoção, mediante 
apresentação da certidão de nascimento ou documento legal da adoção; 

8.4.3. Falecimento na família: um final de semana, na semana do óbito, em razão de 
falecimento de cônjuge, pai, mãe, ou filho, devidamente comprovado por atestado de 

óbito. 

8.5. Casos não previstos neste item deverão ser encaminhados para apreciação da Coordenação 
Geral do Programa Escola da Família, por intermédio da Coordenação Regional. 

9. Das transferências de bolsas: 
Não há transferência do benefício da Bolsa Universidade entre faculdades, campus, ou mesmo 

entre 

cursos e horários de graduação de uma mesma instituição. 
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10. Das dependências no curso de graduação: 
O aluno que possuir dependências no curso de graduação, desde que não ultrapasse o limite 

definido, 

pelo regulamento da Instituição de Ensino Superior, não perderá o direito à bolsa de estudos, 
mas o 

pagamento das dependências será de sua responsabilidade. 
O aluno que estiver matriculado somente em dependências não poderá usufruir do direito à 

Bolsa 

Universidade. 

Capítulo IX – DA PERDA DO DIREITO À BOLSA-UNIVERSIDADE 
Mesmo classificado, perderá o direito à Bolsa o Educador Universitário que: 

1. desobedecer aos prazos para entrega de documentos e retirada de protocolo de 

encaminhamento, conforme estabelecidos no sistema a cada processo classificatório, bem como 
constantes no comprovante de inscrição; 

2. exceder o limite permitido de 3 (três) faltas por semestre nas atividades do Programa Escola 
da 

Família. O semestre do bolsista conta–se a partir da data de início de suas atividades no PEF; 

3. prestar informação ou apresentar documentação falsa junto ao Programa, incluindo-se 
atestados 

médicos. Nesse caso, além da desclassificação do Programa, tanto o bolsista quanto o emissor 
do documento estarão sujeitos às sanções do Código Penal Brasileiro; 

4. não aceitar a Unidade Escolar para a qual for designado ou transferido pela Diretoria de 

Ensino 
ou pela Secretaria Municipal de Educação, onde deveria desenvolver as atividades do Programa 

Escola da Família; 
5. por qualquer motivo, deixar de ser aluno regular da Instituição de Ensino Superior ou ser 

reprovado no mesmo, por rendimento escolar ou frequência; 
6. ultrapassar, ao longo do curso de graduação, o limite de dependências permitido pelo 

regulamento da respectiva Instituição de Ensino Superior; 

7. não for renovado, por qualquer motivo, o convênio entre sua Instituição de Ensino Superior e 
a 

Secretaria de Estado da Educação/Fundação para o Desenvolvimento da Educação; 
8. não cumprir a carga horária estabelecida; 
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9. incorrer em falta gravíssima ou ser advertido por escrito pela terceira vez, por indisciplina, 
inépcia ou negligência no exercício de sua função como Educador Universitário. 
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A desclassificação, quaisquer que sejam as razões, deverá ser analisada e decidida em conjunto 

pelas 
Coordenações Local e Regional. 

 

Seção II – DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
Capítulo X – OBJETIVOS DO CONVÊNIO 
 
A celebração de convênio entre a SEE – Secretaria de Estado da Educação –, por meio da FDE – 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação – e Instituições Privadas de Ensino Superior, 
tem como 

compromisso contribuir para o enriquecimento da formação universitária do estudante, 
agregando 

valores relacionados à responsabilidade social, objetivando a construção de uma sociedade mais 
democrática e solidária. 

Capítulo XI - INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR 
Atribuições: 

1. firmar, com a Secretaria de Estado da Educação, por meio da FDE – Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação, Termo de Convênio sobre o Programa Bolsa-Universidade; 

2. estar em conformidade com as condições necessárias para firmar convênio com órgãos ou 
entidades da Administração Pública; 

3. apresentar documentos comprobatórios do reconhecimento ou portaria de autorização do 

MEC, 
bem como a tabela de preços em vigor na vigência do Convênio, para o curso no qual está 

matriculado o aluno a ser beneficiado pelo Programa Bolsa-Universidade; 
4. complementar, obrigatoriamente, o valor total mensal do curso de graduação do aluno 

bolsista, 
compensada a quantia paga pela SEE, conforme Termo de Convênio; 

5. designar um professor de seu quadro docente, para orientar na elaboração do projeto do 

Educador Universitário e acompanhar seu desempenho junto ao Programa Escola da Família; 
6. designar um interlocutor para esclarecimentos e encaminhamentos operacionais entre o 

convênio 
Bolsa-Universidade e o Programa Escola da Família; 

7. confirmar as informações referentes ao curso e a efetiva matrícula do candidato em turma 

apta a 
ser iniciada imediatamente ou em exercício, constantes à ficha de inscrição dos universitários 

bolsistas, conforme orientação do Programa Escola da Família. 
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8. confirmar, mensalmente, a participação de cada bolsista no Programa Escola da Família, para 

que possa ser gerado o Relatório Físico-Financeiro Mensal, conforme Termo de Convênio; 
9. autenticar, até o quinto dia de cada mês, o relatório físico-financeiro mensal, conforme Termo 

de 
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Convênio; 
10. registrar, no histórico escolar do Educador Universitário, sua participação, no 

desenvolvimento de 

atividades de cunho social no Programa Escola da Família; 
11. providenciar abertura de conta-corrente exclusiva, na Nossa Caixa Nosso Banco S/A, para 

movimentação financeira relacionada unicamente ao Termo de Convênio, conforme disposto no 
Decreto Estadual 43.060/98. 

Capítulo XI – Da Vigência 
Este Regulamento entra em vigor a partir de 2 de Julho de 2009, com exceção da aplicação da 
carga 

horária de 12 horas, que entrará em vigor a partir de 1º de agosto de 2009. Dessa forma, no 

decorrer de julho de 2009, a carga horária dos Educadores Universitários se manterá conforme 
Regulamento anterior. 

São Paulo, 02 de julho de 2009. 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Decreto nº 48.781, de 7 de julho de 2004 
 
 

Institui o Programa Escola da Família - desenvolvimento de uma cultura de paz no 

Estado de 

São Paulo e dá providências correlatas 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 

atribuições 

legais e à vista do disposto no artigo 3º da Lei nº 11.498, de 15 de outubro de 2003 

, 

Decreta: 

Artigo 1º - Fica instituído o Programa Escola da Família - desenvolvimento de uma 

cultura de paz no Estado de São Paulo, com o objetivo de desenvolver e 

implementar 

ações de natureza preventiva destinadas a reduzir a vulnerabilidade infantil e 

juvenil, 

por meio da integração de crianças e adolescentes, a fim de colaborar para a 

construção 

de atitudes e comportamentos compatíveis com uma trajetória saudável de vida. 

Artigo 2º - O Programa Escola da Família tem como proposta a abertura das escolas 

públicas estaduais aos finais de semana, com o propósito de atrair os jovens e suas 

famílias para um espaço voltado à prática da cidadania, onde são desenvolvidas 

ações 

sócioeducativas, com o intuito de fortalecer a auto-estima e a identidade cultural 

das 

diferentes comunidades que formam a sociedade paulista. 

Parágrafo único - O Programa será desenvolvido mediante diretrizes estabelecidas 

pela 

Secretaria da Educação. 

Artigo 3º - Os espaços das escolas públicas estaduais, de que trata o artigo anterior, 

devem estar disponíveis a fim de estimular a participação da comunidade intra e 

extraescolar 

em atividades artísticas, esportivas, recreativas, formativas e informativas, 

voltadas ao exercício da cidadania, em perfeita sintonia com o projeto pedagógico 

da 

unidade escolar, a fim de favorecer o desenvolvimento de uma cultura participativa 

e o 

fortalecimento dos vínculos da escola com a comunidade. 

Artigo 4º - Para a consecução dos objetivos propostos e para a construção de uma 

cultura de paz e o desenvolvimento social no conjunto das comunidades, o 

Programa 

Escola da Família poderá contar, observadas as normas legais e regulamentares 

pertinentes, com o apoio e o estabelecimento de parcerias e convênios com os 

diversos 

segmentos sociais, como organizações não-governamentais, associações, empresas, 

sindicatos, cooperativas, instituições de ensino superior e outras instituições 

educacionais, e a participação de demais Secretarias de Estado. 

§ 1º - Poderão ser estabelecidas ações de cooperação com organismos nacionais e 

internacionais, bem como adesão de estudantes universitários, em especial os 

egressos 

do ensino médio da rede estadual paulista de ensino, mediante a concessão de 

bolsas de 

estudo. 

§ 2º - A concessão de bolsas de estudo, a que se refere o parágrafo anterior, será 

efetuada por meio de regramento a ser estabelecido em resolução do Secretário da 

Educação. 



Artigo 5º - Cabe à Secretaria da Educação, em relação ao Programa Escola da 

Família: 

I - coordenar as ações do Programa; 
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II - estabelecer as diretrizes e os procedimentos que viabilizarão a efetiva 

implantação e 

potencialização do Programa junto às unidades escolares da rede pública de ensino; 

III - expedir as instruções complementares que se fizerem necessárias à adequada 

execução do Programa. 

Artigo 6º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta das 

dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se 

necessário. 

Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 7 de julho de 2004 

GERALDO ALCKMIN 
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