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INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa sobre a qual versará esta dissertação tem como assunto o “Programa 

Escola da Família” — o qual passamos a denominar apenas pelas iniciais “PEF” — 

promovido nas escolas estaduais, aos fins de semana, desde agosto de 2003, pela Secretaria de 

Estado da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), sob responsabilidade administrativa 

da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), órgão estadual vinculado à SEE-

SP, em parceria com o Instituto Brasil Voluntário — Faça Parte, com o Instituto Ayrton 

Senna, que promove o “Game SuperAção”, e com a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).  

 

Mais especificamente, o que motiva e tem inspirado este trabalho é buscar responder, 

fundamentadamente, à seguinte questão: “Em que medida programas como o PEF educam 

para a cidadania?” Já deixando claro que, neste texto, educar e formar para a cidadania são 

tomados como termos intimamente interligados, etimologicamente, como causa (educere = 

conduzir alguém a determinado objetivo) e conseqüência (fôrma, ideal, no caso, de cidadão) 

de um mesmo propósito. Percebe-se que o primeiro é menos abstrato e mais técnico que o 

segundo, ao passo que este só se concretiza quando bem executado aquele.  

 

Assim, faz-se imprescindível bem educar para bem formar para a cidadania, de modo 

que estudamos aqui o caminho seguido pelo PEF no educar, para chegarmos a algumas 

conclusões sobre quanto ele possibilita o formar cidadãos. O que, para Libânio, não seria 

tentar padronizar a pessoa, colocando-a, de fato, numa “fôrma”. Mas, agindo “com enorme 

respeito à sua singularidade, a tudo o que já é”, levá-la (conduzi-la) a um patamar de 

consciência no qual ela possa “modelar livremente a própria vida a fim de participar no 

processo construtivo da sociedade”1. 

 

Afinal, essa é declaradamente a pretensão do PEF, conforme já se depreende da 

citação abaixo e ficará mais claro, principalmente, no Capítulo 3: 

 
Em agosto de 2003, foi lançado, pelo Governo do Estado de São Paulo, o 

                                                 
1
  LIBÂNIO, J. B. A arte de formar-se. São Paulo: Edições Loyola, 2001. p. 13-14. 
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Programa Escola da Família, desenvolvido pela Secretaria de Estado da 
Educação. Sua proposta consiste na abertura das escolas públicas estaduais 
nos finais de semana, transformando-as em centros comunitários, com o 
propósito de atrair os jovens e suas famílias para um espaço voltado à prática 
da cidadania, onde são desenvolvidas atividades artísticas, culturais e 
esportivas, colaborando, assim, para a reversão do quadro de violência que 
permeia a sociedade paulista2.  

 

O PEF é uma das muitas iniciativas fomentadas pela Unesco, em todo o mundo, para 

criar o que a instituição chama de “espaços de paz”. No Brasil, há ainda, dentre outros, o 

programa “Escola Aberta” (em nível federal), gerido pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), do MEC. Esse similar do PEF, criado em 2004, 

está em “1711 escolas públicas de ensino fundamental e médio das regiões metropolitanas 

com altos índices de vulnerabilidade social de 22 estados que aderiram ao programa”
3
. 

Segundo a revista A Rede, de 10 de setembro de 2007, houve outro similar do PEF no Rio 

de Janeiro (cuja retomada está em cogitação pelo governo estadual), um no Rio Grande do 

Sul e ainda outro no Espírito Santo, como resultado de parcerias entre esses governos 

estaduais e a Unesco, sem falar em outros que dele derivaram, frutos de parcerias 

municipais com o mesmo objetivo. Tamanho é considerado o sucesso de tal medida, pelas 

instituições promotoras sobretudo, que sua expansão não se restringe ao Brasil: 

 
Além do MEC, a proposta de abrir escolas às comunidades, formulada na 
unidade brasileira da Unesco, foi adotada pelo governo argentino (Patios 
Abiertos), e, este ano [em 2007], pelo escritório da entidade em São José da 
Costa Rica, para ser implementada em Honduras, El Salvador e Guatemala, 
e também pela sede da Unesco, em Paris. (Acesso em 29/11/2007)4 

 
Portanto, o PEF está num contexto de aprovação acrítica pelos governos, e pela mídia, 

haja vista as notícias sempre elogiosas em relação a esse programa e seus outros congêneres 

da Unesco, de forma que carecem de uma compreensão criteriosa e, quiçá, mais realista. 

Vejamos. 

 

Todos esses programas, embora tenham suas particularidades, fazem parte de um 

                                                 
2   UNESCO. Disponível em: 

<http://www.unesco.org.br/areas/dsocial/destaques/progabrindoespacos/escolafamiliasp/mostra_do
cumento>. Acesso em: 1 nov. 2006. 

3   UNESCO. Disponível em:  
   <http://www.unesco.org.br/noticias/ultimas/escolaabertamec/noticias_view>. Acesso em: 27 nov.  
    2007. 
4
   Pode entrar que a escola é sua. A Rede, n. 29, set 2007. Disponível em: <www.arede.inf.br/>. 

Acesso em: 8 out. 2008. 
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mesmo propósito, dividido, basicamente, em três ações: a) abrir a escola para a comunidade; 

b) coibir a violência juvenil; c) educar para a prática da cidadania. Considerando que a 

primeira pode ocorrer com poucos esforços e que a segunda é conseqüência daquela, pelo 

simples fato de atrair o jovem (tanto o potencialmente violento como aquele potencialmente 

passível de sofrer tal violência) para o interior da escola5, o objetivo mais difícil de se 

concretizar, portanto, encontra-se na terceira ação, central para o êxito do PEF e de seus 

similares, como política educacional: educar para a cidadania
6
.  

 

Esta é a ação que, por seu ethos formativo e maior complexidade, convocou-nos a 

extraí-la em meio às outras duas metas mencionadas. Como se viu na penúltima citação, ela 

resume o propósito do PEF: ter um espaço “voltado à prática da cidadania”, prática que 

pressupõe o educar-se para tanto; a rigor, pressupõe, sobretudo, dar a conhecer o “contrato” 

constitucional antes de mais nada. E, dos programas semelhantes arrolados anteriormente, o 

PEF foi escolhido devido à sua primazia, relevância e proximidade para ser pesquisado. 

 

A primazia do PEF está em ser o primeiro a ser estruturado no Brasil com o apoio da 

Unesco, de modo que, como experiência-piloto, tornou-se modelo para os que foram criados 

posteriormente, como se viu acima e se confirma nas recentes palavras do ex-Governador, 

Geraldo Alckmin, então responsável pela criação do PEF: “O programa Escola da Família foi 

premiado pela Unicef e continua. Inclusive está sendo copiado em muitos Estados”
7
. A sua 

relevância consiste em ser realizado no Estado mais rico da Federação, portanto, com maior 

visibilidade midiática, o que teoricamente leva a maior empenho da Administração do Estado 

para que a população faça dele uma boa avaliação — além do que, trata-se do maior programa 

educacional que a Unesco já auxiliou a gerenciar, como se percebe na matéria publicada na 

Revista SP.GOV: “Implantado em 2003, é considerado o maior programa educacional da 

                                                 
5
  Basicamente, mantendo-os “ocupados” nas quadras de futebol, fato perceptível em quase todas as 

escolas visitadas. 
6
  Diga-se de passagem, pela leitura de muitos dos textos, sejam de lei, sejam teóricos, que ensejaram 

a criação de tais programas, essa meta de “educar para a cidadania” ocorre menos para se ter 
cidadãos plenos do que para combater a violência. Isto é, o que se percebe é que se não fosse a 
sensação de perigo diante da expansão da violência nas escolas e na sociedade, a ação de estimular 
a formação para a cidadania, nas comunidades mais carentes, dificilmente estaria sendo vista com 
tanta ênfase. 

7
  Sabatina Estadão: Alckmin critica planejamento urbano. Repórter Diário. Entrevista concedida em 

2 set. 2008. Disponível em: <http://www.reporterdiario.com.br/index.php?id=94776>. Acesso em: 
7 out. 2008. 
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Unesco em todo o mundo”8.  

 

Ademais, foi a proximidade com o pesquisador um critério relevante para optar por 

estudar o programa, porque já havia convivido por cerca de quatro anos com o PEF, 

regularmente aos fins de semana, em uma escola estadual — em que trabalhava como 

professor voluntário no Curso Pré-Vestibular da ONG Educafro —, antes de tê-lo como tema. 

Critério relevante, além disso, pois, levando em consideração que não logramos ter o projeto 

escolhido para as disputadas bolsas de financiamento de pesquisa, estudar escolas estaduais, 

na Região Metropolitana de São Paulo, próximas, portanto, do pesquisador e da Universidade 

de São Paulo (USP), tornou a pesquisa não só exeqüível, mas potencialmente mais rica em 

termos analíticos, tendo em conta que importa muito a familiaridade com a cultura local das 

escolas para a percepção dos efeitos do PEF em cada comunidade, para, enfim, construir uma 

melhor interpretação do que seria observado em cada escola. 

 

Contudo, escolhidos o tema e a ação específica a ser problematizada — “em que 

medida o PEF educa para a cidadania?” —, deparamos com um fato pouco visível, mas real e 

ainda mais estimulante: o olhar acrítico e elogioso dos políticos governistas e jornalistas em 

geral9, sobre o programa, torna-se, de regra, grosseiramente crítico, preconceituoso e perverso 

quando adentra a academia, inclusive no prisma de muitos educadores. Não raro, o PEF é 

tratado com desdém na universidade, desdém que é sentido pelos educadores que nele 

trabalham, conforme explicitado com ressentimento por alguns dos entrevistados em nossa 

pesquisa, como ilustra o seguinte comentário: “... não entendem o Programa, acham que dar 

guache para a criança não seja educar. É muito mais fácil criticar do que dar a solução e vir 

aqui sentir na pele”.(N.P.)10 

 

Foi, então, por causa de afirmações como essa que procuramos, como se diz, “sair do 

gabinete” da universidade (“da cadeira”, seria mais preciso), para, na medida do possível, 

                                                 
8  Revista SP.GOV, n. 5, jul. 2005. Seção Cidadania. 
9
 Olhar acrítico pode ser explicado, politicamente, pelo potencial eleitoreiro que detêm tais 

programas; e, jornalisticamente, por parecer um tipo de programa bastante agradável ao grande 
público consumidor de notícias, pois a idéia de abrir a escola e, com isso, diminuir a violência é 
algo que a classe média, grande público da mídia jornalística, apóia facilmente. Afinal, “é preciso 
dar qualquer ocupação a esses jovens!”, como muitos dizem. 

10  Notas de Pesquisa (mencionadas ao longo do texto, as “Notas de Pesquisa” serão sempre 
identificadas pela notação N.P.[ver cópia de algumas páginas destas notas manuscritas no 
APÊNDICE C). 
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“sentir na pele” o que realmente é o PEF, no que se refere ao seu percurso do ponto de partida 

— “abrir as escolas à comunidade” — até enxergar se ele caminha para o que seria o seu 

ponto de chegada — “educar/formar para a cidadania”. Noção esta complexa e, à primeira 

vista, pouco evidente no texto de criação do programa, mas que fica clara nas palavras da 

Diretora de Projetos Especiais da FDE/SEE-SP, Leila Rentroia Iannone. Segundo ela, o PEF 

se insere numa política educacional que “propõe ações que contribuem para a inclusão social 

de crianças e jovens, minimizando sua vulnerabilidade e possibilitando sua plena formação 

como cidadãos”
11

. Mais adiante, cita Jacques Delors, num escrito que é parte do Relatório 

Internacional sobre Educação para o Século XXI, elaborado para o MEC e a Unesco em 2000, 

no qual Delors afirma: “O que está em causa é, de fato, a capacidade de cada um se comportar 

como verdadeiro cidadão, consciente das vantagens coletivas e sociais de participar na vida 

democrática”12. Iannone, então, aquela responsável pela gestão direta do PEF, arremata acerca 

de tal afirmação: “Esse desafio está proposto no Programa Escola da Família”. 

 

Logo, pareceu conveniente estudar como o PEF tem trabalhado, na prática, para 

“capacitar cada um [a] se comportar como verdadeiro cidadão”. Levando em conta a sua 

amplitude e boa repercussão político-pedagógica e social — como se viu, sendo uma espécie 

de modelo transplantado até mesmo a outros países —, esperamos, com este estudo, dar uma 

contribuição relevante ao aperfeiçoamento não apenas do programa no Estado, mas também 

da educação como um todo no País. 

                                                 
11  Palavras escritas em edição da FDE, dedicada ao PEF, em seu primeiro aniversário: COSTA, 

Adriano (Org.) et al. Escola da Família/Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Diretoria 
de Projetos Especiais. São Paulo: FDE, 2004. p. 17. (Série Idéias, n. 32). 

12  Ibid., p. 21. 



 22
1- O QUE É O PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA? 

 

 

O PEF foi instituído pelo Decreto n.º 48.781, de 7 de julho 2004 (ver Anexo D), 

embora seu lançamento/funcionamento oficial seja do início de agosto de 2003. No entanto, 

antes disso, houve precedentes consideráveis que parecem ter levado ao surgimento do PEF e 

são importantes para compreendermos em que contexto político exatamente ele se insere. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o programa parece mais ter nascido da vontade de uma 

proposta da Secretaria de Segurança Pública do que da Secretaria de Educação mais 

especificamente. Informação essa fundamental para tentarmos definir sua essência e, além 

disso, a qualidade e a profundidade da formação para a cidadania que o programa pretende 

oferecer. 

 

Segundo o Deputado Estadual José Hamilton, tudo começou com a proposição de seu 

projeto “Programa Interdisciplinar e de Participação Comunitária para Prevenção e Combate à 

Violência nas Escolas”, em 1997. Em síntese, o projeto “desdobrou-se” na administração 

estadual e, de maneira oblíqua, veio desaguar no que ficou conhecido como “Programa Escola 

da Família”. Vejamos seu relato esclarecedor: 

 

O Projeto proposto pelo nosso mandato surgiu de uma experiência 
desenvolvida por Paulo Freire, na Capital, quando o mesmo era Secretário de 
Educação de Luiza Erundina. A experiência, pela sua eficiência, foi aplicada 
também em Santo André e, durante a administração de Marta Suplicy na 
Prefeitura de São Paulo, o Programa foi ampliado e passou a adotar também 
o “Educom.radio”. 

Uma das principais propostas do Projeto original era a preparação de 
profissionais para estimular e exercer a mediação de conflitos, fazendo com 
que os mesmos fossem substituídos pelo diálogo. Nesse sentido, 
propúnhamos a formação de uma comissão de apoio às escolas, formada por 
psicólogos, educadores e assistentes sociais, afinal, os professores são 
formados para dar aulas e não para lidar com a violência que desde a década 
de 80 vem tomando conta do espaço escolar. 

Na ocasião da aprovação dessa iniciativa estivemos com a então Secretária 
da Educação Rose Neubauer colocando a ela todas essas questões. Porém, 
não conseguimos sensibilizá-la e o Projeto foi aprovado com o veto de 
Mário Covas ao artigo que criava a comissão a que nos referimos acima. A 
primeira vez que a iniciativa foi posta em prática, após sua transformação na 
Lei nº10.312, em 1999 [ver, no anexo A, esta Lei e, no anexo B, o decreto 
n.º 44.166, de 03/08/1999, que a regulamenta], foi adotada como “Parceiros 
do Futuro”. Depois, Geraldo Alckmin e seu Secretário Chalita mudaram o 
nome do Programa para “Escola da Família”. E apesar da mudança de nome, 
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o Projeto continuou a ser tratado com o mesmo desleixo, servindo mais 
como peça de campanha eleitoral, do que como uma iniciativa efetiva de 
combate à violência nas escolas13.   

 

O percurso de gestação do PEF, portanto, começa, na esfera estadual, com o objetivo 

de “prevenção e combate à violência nas escolas”, como está no projeto do parlamentar. 

Vetada a criação da comissão composta por psicólogos, assistentes sociais e educadores, o 

projeto perdeu seu caráter interdisciplinar, diminuindo muito seu potencial de interferir mais 

incisivamente na realidade dos jovens em “estado de vulnerabilidade social”, como se 

objetivava pelo discurso oficial em vários documentos. Logo, surgiu com o nome “Parceiros 

do Futuro”, com a Lei n.° 10.312, regulamentada pelo Decreto n.º 44.166, ambos de 1999. 

Essa Lei dispõe o seguinte: 

 
Artigo 1º - Fica instituído o Programa Interdisciplinar e de Participação 
Comunitária para Prevenção e Combate à Violência nas Escolas da rede 
pública de ensino no Estado de São Paulo. 
Parágrafo único - Será priorizada a implantação nas escolas que apresentem 
maiores índices de violência. 
Artigo 2º - São objetivos do Programa: 
I - formar Grupos de Trabalho vinculados aos Conselhos de Escola para 
atuar na prevenção da violência nas escolas, analisar suas causas e apontar 
possíveis soluções; 
II - desenvolver ações educativas e de valorização da vida, dirigidas às 
crianças, aos adolescentes e à comunidade; 
III - implementar ações voltadas ao combate à violência na escola, com vista 
a garantir o exercício pleno da cidadania e o reconhecimento dos direitos 
humanos; 
IV - desenvolver ações que fortaleçam o vínculo entre a comunidade e a 
escola; 
V - garantir a formação de todos os integrantes do Grupo de Trabalho, aí 
incluídos o corpo docente e os servidores operacionais da rede de ensino, 
bem como dos membros da comunidade, preparando-os para a prevenção da 
violência na escola. 
Parágrafo único - Os Grupos de Trabalho tratados no inciso I deste artigo, 
serão abertos e formados por professores, funcionários, especialistas da área 
de educação, pais, alunos e representantes da comunidade ligada a cada 
escola14. 

 

                                                 
13

 Região On-line. O “Escola da Família” e a Incompetência do Estado. Sorocaba, 28 maio 2007. 
Disponível em: 
<http://www.itapedigital.com.br/rol/index.php?option=com_content&task=view&id=1215&Itemid
=147>. Acesso em: 7 out. 2008. 

14 SÃO PAULO (Estado). Lei nº 10.312, de 12 de maio de 1999. Institui o Programa 
Interdisciplinar e de Participação Comunitário para Prevenção e Combate à Violência nas 
Escolas da Rede Pública de Ensino. 
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O caráter interdisciplinar parece estar subentendido por esse “Grupo de Trabalho”, 

composto por “professores, funcionários, especialistas da área de educação, pais, alunos e 

representantes da comunidade”, porém, dada a dificuldade de trazer esses professores e 

especialistas da área da educação voluntariamente à escola (raramente são vistos nessa 

condição de voluntários, por vários motivos que mais à frente discutiremos melhor), perdeu-

se a noção de “interdisciplinaridade” do projeto. Outrossim, os funcionários, pais e alunos, 

embora bem-vindos ao Grupo, no que tange ao conceito de “trabalho interdisciplinar”, 

poderiam, em tese, colaborar pouco, já que geralmente são exceções aqueles que estão 

relacionados às “escolas que apresentam maiores índices de violência” (dificilmente situadas 

fora das periferias) e são especialistas em uma disciplina qualquer. Isso, principalmente, em 

razão da escassez de oportunidade a essas pessoas para cursar o nível superior. Fato, aliás, que 

o PEF se propõe a modificar quando oferece Bolsas de Estudo, em Faculdades privadas, a 

pessoas dessas comunidades que queiram prestar serviço ao Estado — como “Educador 

Universitário”, aos fins de semana — e sejam egressas do Ensino Médio realizado 

integralmente nas escolas estaduais .  

 

Porém, se interdisciplinaridade “refere-se àquilo que é comum a duas ou mais 

disciplinas ou campos de conhecimento”15, então, o Grupo de Trabalho, genericamente como 

está definido, sem especificar outros além dos “especialistas da área de educação”, torna-se 

mero artifício lingüístico com o fim de não descaracterizar abertamente a idéia original do 

projeto de lei. Esta declara, contudo, duas pretensões que nortearão também o PEF, quais 

sejam: 1) garantir o exercício pleno da cidadania; 2) desenvolver ações que fortaleçam o 

vínculo entre a comunidade e a escola. Assim nasce o “Parceiros do Futuro”, em 1999, acerca 

do qual se destaca o seguinte: nem na Lei n.º 10.312/99 nem no Decreto nº 44.166/99 

mencionam-se que essa proposta seria implementada “aos fins de semana”. Diferentemente, 

no decreto que institui o PEF, tal menção é explícita. O que nos faz pensar que o protótipo do 

programa foi planejado para funcionar durante a semana, provavelmente, de forma mais 

integrada ao ensino regular. Além disso, pelas palavras do Deputado Hamilton, transcritas 

anteriormente — “os professores são formados para dar aulas e não para lidar com a violência 

que desde a década de 80 vem tomando conta do espaço escolar”—, já fica um alerta para um 

desajuste na formação dos professores quando deparam com um novo e inexorável contexto 

socioeducacional, do qual trataremos mais adiante em explanação mais detalhada. 

                                                 
15  ARAÚJO, Ulisses F. Temas transversais e a estratégia de projetos. São Paulo: Ática, 2003. p. 19. 
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Como uma continuidade do mesmo intento de combater a violência, surge o PEF pelo 

Decreto n.º 48.781/04, o qual “Institui o Programa Escola da Família — desenvolvimento de 

uma cultura de paz no Estado de São Paulo”. Embora com um termo mais propositivo, 

“paz”, em vez de “violência”, expresso pelo texto legal, o PEF mantém implícito o seu 

fundamento de existir: diminuir a delinqüência juvenil; mas, notadamente, possui um 

horizonte mais ampliado do ponto de vista educacional. Por sua amplitude e formulação, vê-

se nele uma pretensão mais educativa do que inibidora da violência escolar, como se a 

Secretaria da Educação invertesse uma aparente subordinação à Secretaria de Segurança 

Pública, mesmo estando claro que, não fosse o alarme gerado pela violência, a iniciativa 

provavelmente não teria existido. Dessa forma, o decreto preservou muito do estabelecido na 

Lei n.° 10.312 (que enseja o surgimento do “Parceiros do Futuro”), remodelando-a de modo a 

dar uma caracterização mais objetiva acerca do funcionamento do programa. Vejamos seus 

principais artigos e respectivos comentários a respeito de determinados trechos relevantes: 

 
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.  

 
“Ações de natureza preventiva destinadas a reduzir a vulnerabilidade infantil e 

juvenil”: o foco no combate à violência marca a “natureza” do PEF, de modo que mantém o 

vício de origem dos outros projetos que lhe antecederam. Vício que, em tese, gera nas ações 

do programa uma máscara ilusionista. Divididas nos quatro eixos temáticos — Esporte, 

Cultura, Saúde e Qualificação para o Trabalho —, as ações nitidamente, como conjunto, 

primam por prevenir que os jovens se envolvam em ações delituosas, em vez de terem um 

caráter formativo. A intencionalidade educativa parece ausente na maioria das ações. 

 

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 socioeducativas, com o intuito de fortalecer a auto-
estima e a identidade cultural das diferentes comunidades que formam a 
sociedade paulista.  
 

 “Espaço voltado à prática da cidadania”: sabendo que a cidadania é um direito 

constitucional indisponível, ou seja, ao qual o cidadão não pode renunciar, 



 26
independentemente do espaço, o Estado paulista parece reconhecer, então, a criação de uma 

espécie de “laboratório social da cidadania” aos fins de semana. A escola passa a ser, 

portanto, um ambiente teoricamente propício à atuação/treinamento (implícito no termo: 

“prática”) de cidadãos — ao contrário do que se veria, na pesquisa de campo, fora das escolas 

com maior índice de violência, geralmente um ambiente hostil à “prática da cidadania”. Trata-

se aparentemente de um lugar privilegiado para a comunidade exercer seus direitos e cumprir 

seus deveres, entre estes, possivelmente, entende-se que está o de oferecer apoio suplementar 

ao Estado em seus deveres sociais, haja vista o chamamento ao voluntariado e às “parcerias”, 

muitas vezes condicionantes à maioria das atividades de qualidade respeitável no programa.  

 

Além disso, é preciso dizer que uma das características do programa é uma espécie de 

pressão das Diretorias de Ensino sobre o “Educador Profissional”, professor contratado para 

orientar e fiscalizar os Bolsistas, chamados “Educadores Universitários”, em suas atividades. 

Ele deve regular, através de relatórios diários (sábados e domingos), a participação dos 

Bolsistas nas atividades, incentivando estes a aumentar o número de pessoas presentes. Os 

Universitários, por sua vez, para corresponder a essa expectativa, são obrigados a fazer uma 

pesquisa no entorno das escolas, para saber qual atividade teria maior adesão da comunidade 

e, assim, oferecer aquilo que especificamente ela mais sente falta, de acordo com as 

possibilidades de trabalho que cada escola oferece. Esse trabalho de personalização das 

atividades de cada escola leva à enorme diversificação de atividades entre escolas e, 

provavelmente, seja a ele que se refere o texto legal ao mencionar “fortalecer a auto-estima e 

a identidade cultural das diferentes comunidades”. 

 
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 extra-escolar 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. (grifo 
nosso) 
 

Os “espaços disponíveis”, em cada escola, dependem de ato discricionário dos(as) 

Gestores(as) [Diretores(as) das unidades escolares]; geralmente, são limitados à quadra e ao 

pátio da escola. Não são obrigados(as) a ceder a cozinha, a sala de vídeo, a biblioteca, espaços 

fundamentais para muitas das ações típicas no PEF. Sobre “estimular a participação intra e 

extra-escolar em atividades artísticas, esportivas e recreativas, formativas e informativas, 
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voltadas ao exercício da cidadania”, pode-se notar, nesse trecho, a face essencial do PEF: 

interligar escola e comunidade, como se vê no último destaque, e aprofundar a 

intencionalidade educativa das atividades. O Projeto Político Pedagógico (PPP), nesse 

aspecto, possivelmente, pouquíssimas vezes chegou tão próximo de uma ação real como essa 

que a realização do PEF representa, mesmo porque, geralmente, a participação comunitária no 

PPP é nenhuma; ao passo que, no programa, como existe uma dependência dos Educadores 

por número de participantes nas atividades, a comunidade passou a ser consultada e 

convidada para vir à escola.  

Como se verá em capítulo posterior, falta ainda sustância às atividades para serem 

“formativas e informativas” ao “exercício da cidadania”, porque, embora o programa seja 

uma gama de ações difusas e um tanto quanto desordenadas em que se pratica a cidadania, 

mesmo que por um viés assistencialista, ele raramente propicia, em tais ações, a reflexão 

transformadora sobre direitos e deveres, sobre um exercício responsável da cidadania. 

 
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. 
(grifo nosso) 
 

Nesse “estabelecimento de parcerias e convênios”, que abarca praticamente todas as 

entidades jurídicas existentes, temos uma das principais fontes de recursos e de atividades 

para o PEF. Em muitas delas, é preciso que o “Educador Universitário” (Bolsista) e/ou 

“Educador Profissional” saiam à caça de “parcerias” (recursos) com o “Mercadinho”, a 

Padaria, a Papelaria, a ONG mais próxima etc., a fim de conseguir um auxílio material e/ou 

humano para realizar o “almoço comunitário”, atividades de artesanato, aulas de dança, 

campeonatos, “cortes de cabelo”, “noções de primeiros socorros” ou noções do que quer que 

seja. Isso quando não se cansam dessas buscas e optam por investir dinheiro próprio para 

garantir a qualidade necessária da atividade. 

 
§ 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, 
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será efetuada por meio de regramento a ser estabelecido em resolução do 
Secretário da Educação. (grifo nosso) 
 

“Cooperação com organismos internacionais”: aqui se encontra a autorização para o 

PEF contar com a cooperação técnica da UNESCO, ver decreto, n.º 48.787/04, anexo E. 

“Concessão de Bolsas”: essa é a permissão para a contratação dos Bolsistas, denominados 

“Educadores Universitários”, cujo “regramento” draconiano (§ 2º do decreto) encontra-se 

também em anexo (F): “Regulamento 2006 — Programa Bolsa Universidade”. E sobre eles 

cabe um comentário especial. 

 

Trabalham das 9h às 17h, sábado e domingo, praticamente sem direitos e não têm 

auxílios transporte e alimentação, ou qualquer outro. São proibidos de estudar, mesmo após 

desenvolverem a atividade proposta em seu projeto ou na eventualidade de a escola quedar-se 

vazia. Quando têm aulas aos sábados na Faculdade conveniada ao PEF, geralmente perdem a 

aula, pois muitos deles, na semana, trabalham durante o dia e estudam durante a noite, de 

modo que não têm como compensar nesse mesmo período uma eventual necessidade de faltar 

no Programa aos sábados, para ir à faculdade. Ficam, assim, encurralados: se faltam às aulas, 

perdem a Bolsa, por nota e/ou por falta; se faltam no Programa mais que três vezes no 

semestre, perdem-na do mesmo modo; se faltam ao trabalho remunerado durante a semana 

(aqueles que o têm), para compensar a falta no Programa16, em razão da obrigação de estar 

presente às aulas de sábado, perdem o emprego. Eis uma insensatez das mais clamorosas em 

um programa que busca dar “oportunidade a jovens carentes cursarem o nível superior”. 

Paga-lhes a Faculdade, mas não lhes permite estudar e se espera, pelo que parece, que 

“comam os livros”, pois não há qualquer consideração aos que trabalham para sustentar a si 

e/ou à família.  

 
Artigo 5º - Cabe à Secretaria da Educação, em relação ao Programa Escola 
da Família: 
I - coordenar as ações do Programa; 
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; 

                                                 
16 Segundo o Capítulo I do Regulamento dos Universitários: “Os bolsistas que têm aulas do curso de 
graduação aos sábados, pela manhã ou à tarde, ou atividade técnica curricular, deverão compensar 
essas horas durante a semana, junto à Diretoria de Ensino”. Mas e aqueles, muitos, que trabalham 
durante o dia e estudam à noite, como farão essa compensação quando, além disso, ainda têm aulas 
aos sábados?  
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III - expedir as instruções complementares que se fizerem necessárias à 
adequada execução do Programa. (grifo nosso) 

 

Coordenação pouco atuante, que, aparentemente, está mais na responsabilidade da 

Direção de Projetos da FDE do que com a Secretaria da Educação. Não obstante, há algumas 

ações dessa Coordenação central para implementar diretrizes que levem o programa a certa 

homogeneidade, mesmo que tênue. Há reuniões com os Educadores Profissionais e alguns 

Educadores Universitários, para o que chamam de “capacitações”, geralmente realizadas na 

sede das Diretorias de Ensino ou num espaço reservado, no interior de São Paulo17, onde 

fazem mini-cursos intensivos, durante um dia ou final de semana. Existe ainda a cobrança de 

elaboração de relatórios pelos Educadores Profissionais, estes os enviam pela internet a seus 

superiores, a cada fim de semana. Nesses documentos, constarão: a presença dos Bolsistas, 

dos Gestores e dos próprios Educadores Profissionais, o nome das atividades, para qual faixa 

etária foi realizada cada uma delas, o número de pessoas que delas participaram e qual 

Universitário é responsável pela atividade. 

 

O PEF possui ainda uma complexa estrutura burocrática na Grande São Paulo, onde 

realizamos nossa pesquisa. Essa estrutura, fortemente hierarquizada, tem início nas 

determinações do Governo do Estado, repassadas à Secretaria de Educação e, desta, para a 

Diretoria da Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo 

(COGSP) — ou da Coordenaria de Ensino do Interior (CEI) —, a qual trabalha em sintonia 

com a FDE, braço administrativo central do PEF em todo o Estado. Aquelas determinações 

chegam, então, à respectiva Diretoria de Ensino (D.E.), na qual baixam à mesa da Supervisão 

de Ensino, a qual, juntamente com os Assessores Técnico-Pedagógicos (ATP), tem a 

responsabilidade de encaminhá-las aos Educadores(as) Profissionais, lotados em cada uma 

das escolas compreendidas naquela D.E.  

 

Estes(as) Educadores(as) são professores(as) formados, contratados pela D.E. após 

receberem o assentimento dos(as) Gestores(as), os(as) quais, por sua vez, podem ser o(a) 

                                                 
17

 Conforme relatado por uma Bolsista, houve uma dessas capacitações em Serra Negra (SP), em 
novembro de 2007, com o tema “Empreendimentos”, oferecida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a convite da Coordenação do PEF. Segundo ela, havia cerca 
de 1000 (mil) integrantes das 91 Diretorias de Ensino Estadual, sendo, no mínimo 3 integrantes de 
cada uma. “O objetivo é que os Educadores Universitários capacitados nesse projeto sejam capazes 
de capacitar outros universitários que estejam dispostos a fazer da comunidade uma comunidade 
empreendedora”, declarou.  
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Diretor(a), o(a) Vice-Diretor(a) ou o(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) de cada escola. Os 

Gestores recebem pouco mais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês para dedicarem 4 

horas por dia do final de semana ao programa. A jornada de trabalho dos Educadores 

Profissionais é igual à dos Bolsistas no final de semana, acrescida de 4 horas/aulas nas sextas-

feiras e 4 horas/aula nas segundas-feiras para reuniões pedagógicas com a Supervisão da D.E. 

e com a Diretoria da Escola; eles recebem o equivalente a cerca de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), mais gratificações (informações obtidas em 2007, nas entrevistas e em 

conversas informais com alguns desses educadores).  

 

Os Educadores Profissionais juntamente com os Educadores Universitários e os 

Educadores Voluntários vivenciam o PEF em seu contato mais direto com a Comunidade. 

Vejamos como: 

 
As atividades do Escola da Família nos finais de semana são coordenadas 
por uma equipe constituída pelo Educador Profissional (que acompanha o 
desenvolvimento das atividades, fomentando sua integração com as demais 
atividades implementadas no cotidiano escolar), pelo Educador Universitário 
(que desenvolve ações que constam do seu projeto de trabalho, sendo 
acompanhado e avaliado pelo educador-profissional) e o Educador 
Voluntário (membros das comunidades com disponibilidade para 
desenvolver ações voltadas às expectativas da própria comunidade)18. 

 

Assim, resume-se a estrutura hierárquica, que contava ainda com as extintas19 

“Coordenação de Área”— professores contratados para fiscalizar o funcionamento do PEF e 

orientar os Educadores Profissionais na Coordenação das atividades dos Bolsistas — e 

“Equipe de Fortalecimento”, professores de Artes e de Educação Física, contratados para 

orientar os Universitários no desenvolver pedagógico de seus projetos (atividades). Conforme 

se percebe no depoimento abaixo, após uma das últimas capacitações pela qual passou essa 

ex-categoria do PEF (em Águas de Lindóia-SP, 23 a 26 de outubro de 2006), a extinção dessa 

Equipe de Fortalecimento, bem mais do que a Coordenação de Área — a nosso ver, de fato, 

supérflua — interferiu significativamente na qualidade educacional das atividades dos 

Bolsistas: 

 

As palestras e oficinas têm superado nossas expectativas, fazendo-nos ver o 

                                                 
18  UNESCO. Disponível em:   

<http://www.unesco.org.br/areas/dsocial/destaques/progabrindoespacos/escolafamiliasp/mostra_do
cumento>. Acesso em: 13 out. 2008. 

19
  Em janeiro de 2007, pela reorganização do PEF na nova gestão estadual. 
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mundo de uma maneira mais humana, aprimorando crescentemente nossas 
ações, tendo como objetivo maior a formação integral de cidadãos críticos, 
reflexivos e éticos – Equipe de Fortalecimento de São Roque20. 

 

Eis uma breve exposição crítica do que é o PEF, cuja identidade espera-se que fique 

mais nítida após expormos a metodologia e os primeiros resultados de nossa pesquisa. 

                                                 
20

 PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA. Disponível em:  
    <http://www.escoladafamilia.sp.gov.br/noticias.html>. Acesso em: 1 nov. 2006. 
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2- METODOLOGIA E PRIMEIROS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Poderia dedicar esse capítulo exclusivamente à exposição e discussão da metodologia 

de pesquisa adotada, somente com as noções teóricas que a sustentam. No entanto, foi 

impossível escrevê-lo sem justificar a metodologia acompanhada de alguns dos resultados e 

dados encontrados inicialmente, visto que o surgimento destes teve papel decisivo para 

justificar o método, a princípio, escolhido intuitivamente, bem como sua manutenção no 

decorrer da pesquisa. Assim, seguem método e primeiros resultados que, para esta 

investigação, representam a forma e o conteúdo inseparáveis, do ponto de vista de quem se 

propõe a fazer uma comunicação científica inteligível.  

 

Em janeiro de 2007, formulei, em conjunto com o Orientador, um projeto de pesquisa 

para a coleta de dados sobre o PEF, com o propósito de responder à questão-tema 

(reiterando): “em que medida programas como o PEF educam para a cidadania?” Devido à 

riqueza testemunhal e sensibilidade necessárias para tratar de um tema que envolve tantas 

vidas, situações, contextos e ações — muitas vezes díspares —, ficou decidido que o melhor 

meio de se chegar a uma resposta criteriosa e fundamentada sobre o tema seria uma 

“investigação qualitativa”, na modalidade “interpretativa”, a qual por sua vez, operaria por 

“indução analítica” em relação aos dados coletados. 

 

Segundo Lessard-Hérbert, Goyette e Boutin:  

 

No âmbito do paradigma interpretativo, o objecto geral da investigação é o 
“mundo humano” enquanto criador de sentido; deste modo a investigação 
qualitativa interpretativa tem como objectivo a compreensão do significado 
ou da interpretação dada pelos próprios sujeitos inquiridos, com freqüência 
implicitamente, aos acontecimentos que lhes dizem respeito e aos 
“comportamentos” que manifestam (que são definidos em termos de 
ações)

21
.  

 
 

Nesse sentido, adotaram-se como procedimentos metodológicos a observação 

participante e a realização de entrevistas, a fim de compreender o “mundo humano” que existe 

por trás de pesquisas quantitativas ou frias exposições de números do PEF, como se vê nas 

                                                 
21

 LESSARD-HÉRBERT, M.; GOYETTE, G.; BOUTIN, G. Investigação qualitativa: fundamentos e 
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publicações rotineiras oficiais: 

 

O programa envolve os 6 milhões de alunos das quase 6 mil escolas 
estaduais, tendo como objetivo principal abrir as portas da escola nos finais 
de semana para que pais, alunos e comunidade aproveitem o ambiente 
escolar como um espaço propício à educação, ao lazer, à prática de esportes, 
à cultura, às noções de cidadania recebidas durante palestras, oficinas e 
demais atividades coordenadas por universitários e educadores. De agosto a 
dezembro de 2003, mais de 10 milhões de pessoas participaram das 
atividades do Escola da Família. A aprovação do programa foi corroborada 
por uma pesquisa realizada em dezembro pela Universidade Estadual 
Paulista (Unesp). A instituição entrevistou cerca de 32 mil pessoas, entre 
coordenadores de área, diretores e vice-diretores de escolas, coordenadores 
pedagógicos, educadores profissionais, universitários, bolsistas, alunos e 
pessoas da comunidade. A pesquisa abordava um total de 23 itens 
pesquisados. Em todos, o programa obteve resultados ótimo e bom

22
. 

(grifo nosso) 
 

E nas pesquisas publicadas pela maioria dos jornalistas: 

 
[...] depois do programa Escola da Família, a queda nas ocorrências 
contra a pessoa e o patrimônio alcançou 39,5% em comparação ao ano 
anterior. Destacam-se aí indicadores que apontam redução de 46,5% nas 
agressões físicas, de 57% nos homicídios e acima de 81% no porte de 
drogas. O mesmo acontece nas vizinhanças das escolas, com redução de 
36% nos índices gerais de violência

23
. (grifo nosso) 

 

Em outras palavras, busquei conhecer o caráter do PEF, saber se esse gigante em 

números tinha um “coração” e o que ele tem a dizer à educação e aos educadores do Estado e 

do País sobre aquilo que tem vivido e realmente oferecido às comunidades... Se, como 

programa educacional, educa ou não? Para tanto, priorizei as entrevistas e depoimentos dos 

Bolsistas, chamados de “Educadores Universitários”, bem como os “projetos” ou atividades 

desenvolvidas por eles, pois são a categoria mais representativa do PEF perante a 

comunidade, desenvolvendo-as geralmente nas condições mais adversas, sob constante 

pressão. Tanto que se autodenominam “escravos da Família”. E devido ao anacronismo e 

polêmica em torno do termo “classe”, adotamos a denominação “categoria”, pois, segundo 

                                                                                                                                                         
práticas. 2ª. ed. Lisboa: Instituto Piaget, 2005. p. 175. 

22  Declaração do então Secretário da Educação de São Paulo, Gabriel Chalita, em entrevista, um ano 
após o lançamento do PEF. Disponível em: 

     <http://cultural.colband.com.br/jornal/not_zoom.asp?idNot=160&idCat=2>. Acesso em: 
26/11/2007. 

23  Violência cai 40% com a abertura das escolas nos fins de semana. Folha de S.Paulo, São Paulo, 
05/08/2005. Disponível em: 

      <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias/gd050805a.htm>. Acesso em: 10 jan. 2007. 
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Bordieu, essa é uma palavra que “impõe-se por vezes porque tem o mérito de designar ao 

mesmo tempo uma unidade social — a categoria dos agricultores — e uma estrutura 

cognitiva, a de tornar manifesto o elo que as une”24. Em síntese, denomina adequadamente um 

grupo que aparenta ter relativa unidade nas queixas, experiências, aprendizados e interesses 

que externam em seus depoimentos. É, sobretudo, a categoria mais numerosa e que se situa na 

linha de frente do programa. 

 

A priorização dessa categoria decorre, portanto, do fato de conformarem, no interior 

do PEF, a subjetividade mais autorizada a dialogar com a aparente objetividade dos fatos e 

dados do programa, de modo a apreendermos o mais nitidamente possível, neste trabalho, 

aquilo que Paulo Freire designaria por “realidade concreta”. Esta, segundo ele, emergiria da 

relação dialética entre objetividade (fatos e dados) e subjetividade (depoimento/percepção, 

sobretudo, daqueles que mais vivenciam o programa, e em situação mais desconfortável): 

 
Para mim, a realidade concreta é algo mais que fatos ou dados tomados mais 
ou menos em si mesmos. Ela é todos esses fatos e todos esses dados e mais a 
percepção que deles esteja tendo a população neles envolvida. Assim, a 
realidade concreta se dá a mim na relação dialética entre objetividade e 
subjetividade25.  

 

Dialética que, a rigor, extrapola este trabalho, pois a inapreensível, inefável, “realidade 

concreta” careceria, provavelmente, de um trabalho de compilação dos resultados desta 

pesquisa qualitativa, e de outras de mesmo viés, com os trabalhos que primam pelo 

quantitativo, como os mencionados anteriormente e outros que talvez ignoremos por agora. 

Num trabalho dialético desse nível, entre dados e fatos mais objetivos (pesquisas 

quantitativas) e as percepções subjetivas (pesquisas qualitativas), possivelmente teríamos um 

desenho mais próximo do que realmente é a realidade concreta do programa. Não obstante, 

para o “degrau” que nos propomos firmar ser o mais confortável possível para aqueles que 

virão após nós, em estudos acerca do tema, optamos pelo trabalho qualitativo que prima pela 

coleta da percepção da população envolvida, na qual se sobressaem claramente os Educadores 

Universitários, bem como da percepção do pesquisador que com eles esteve por um período 

significativo dos finais de semana, no ano de 2007. 

                                                 
24   BORDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução: Maria Helena Küner. 5ª edição. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p. 17.  
25  Freire, Paulo. Criando métodos de pesquisa alternativa: aprendendo a fazê-la melhor através da 

ação. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). Pesquisa participante. 5ª edição. São Paulo: 
Brasiliense, 1985. p. 35. 
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Assim, das 61 entrevistas, registradas em anotações presenciais e coletadas nas 10 

escolas visitadas, 38 são dos Educadores Universitários, 9 de “Educadores Profissionais”, 5 

dos “Gestores” (como mencionado, cargo ocupado no PEF pelo Diretor, Vice-Diretor ou 

Coordenador Pedagógico da escola), 3 de “Educadores Voluntários” e 6 de “Usuários” 

(Freqüentadores). Também por esse motivo, foi tomado um cuidado ético, desde o início, de 

proteger o nome dos Universitários, sobretudo, e também dos Educadores Profissionais, e até 

dos Gestores, a fim de evitar eventuais problemas administrativos para eles, como represálias, 

encerramento de contratos, em razão de quaisquer das informações prestadas nas entrevistas. 

Seguimos, portanto as duas recomendações de Erickson acerca do assunto: 

 

1. o investigador deverá informar corretamente os indivíduos, logo no início 
do trabalho de campo, sobre os objetivos da investigação e as atividades que 
pretende levar a cabo, bem como sobre as tarefas ou riscos que um 
envolvimento da parte deles poderá implicar; 
2. o investigador deverá, na medida do possível, proteger os indivíduos, 
principalmente aqueles participantes que lhe pareçam vulneráveis, contra 
riscos psicológicos ou sociais que preveja, “dificuldades e/ou riscos de 
sanções administrativas”26.  

 

Desse modo, sempre foi explicitado aos entrevistados que nada do que dissessem 

poderia prejudicá-los (pois eles não seriam identificados, tanto é que aqui não se colocará 

nomes), que a intenção era a de conhecer e sugerir soluções ao PEF, de acordo com o que 

fosse relatado pelos entrevistados e presenciado pelo pesquisador. Isso, em tese, deixou-os 

com liberdade para expressarem sua visão: a parte mais rica deste trabalho que, em análise 

adiante, pretendo expor, naquilo que for representativa da realidade que se pôde observar. Uns 

dois ou três universitários, aparentemente, negaram-se tacitamente a confiar no sigilo que lhes 

foi assegurado e visivelmente não se expuseram em suas respostas. Isso se repetiu com todos 

os 5 gestores e com a maioria dos 9 Educadores Profissionais, os quais, mais conformados à 

hierarquia e ao discurso oficial de perfeição do PEF, demonstraram evidente desconforto e, 

algumas vezes, responderam com ironia na avaliação de ações e do funcionamento do 

programa: “Pra mim, está tudo ótimo”, alguns disseram; ao passo que os Bolsistas e 

Educadores Profissionais, estes mais contidos do que aqueles, demonstraram mais nobreza, 

arriscavam-se em respostas mais críticas, como se dissessem: “mesmo que eu perca este 

trabalho, é importante que ele melhore por causa da comunidade que freqüenta aqui.” 

                                                 
26  ERICKSON, 1986. In: LESSARD-HÉRBERT; GOYETTE; BOUTIN, 2005, p. 85. 
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Outra facilidade que surgiu para coletar depoimentos dos que atuam no programa 

(além da garantia de que não se revelaria nomes) foi a seguinte, conforme lembrou uma 

Educadora Universitária: “A gestão é autoritária, em nenhum momento os universitários são 

ouvidos, ninguém vem fazer uma pesquisa como essa para saber o que os universitários 

pensam”27. Isto é, aqueles que estão no dia-a-dia do PEF nunca são consultados, o que fez que 

tivessem satisfação em saber que alguém se importava com o pensamento deles sobre aquilo a 

que têm dedicado o tempo de suas vidas no lugar de anos de convívio com a própria família. 

Ao que muitos podem responder: “mas eles ganham o direito de ter a Faculdade pra isso, o 

que não é pouco”. No entanto, estando com eles alguns dias por todo o período em que 

trabalham nas escolas das 9h às 17h, aos sábados e domingos, foi possível saber que o preço 

pago pela Faculdade, para eles, é maior do que muitos aceitariam como limite humano de 

“sacrifício pessoal”. Isso foi relatado por muitos universitários nas entrevistas: “lá na frente 

não vou falar ‘o governo me DEU essa Bolsa’, mas, eu TRABALHEI para o governo por essa 

Bolsa. As pessoas dizem ‘você ganha a Bolsa de 100%, não paga a Faculdade’. Não é verdade 

agüento a chatice em todo final de semana: presto serviço em troca da minha Bolsa”28. E por 

tal depoimento, já se percebe o comprometimento da qualidade do “serviço prestado”. 

 

Nas entrevistas fornecidas pelos Educadores Profissionais, apesar de contidos, com a 

seqüência de perguntas, também houve declarações interessantes, que revelavam sua 

insatisfação pelo fato de tampouco eles serem ouvidos pela Gestão do PEF, como, por 

exemplo, no fechamento de escolas nos primeiros dias de janeiro de 2007, quando teve início 

o novo Governo estadual: 

 

03/02/2007 - 00h08m  
Cortes no Escola da Família causam protestos 
Número de escolas estaduais atendidas pelo programa caiu 55,2% em 2007. 
Este é o primeiro fim de semana do ano em que as escolas deixam de abrir. 
Manifestantes penduram faixas de protesto na Secretaria de Educação, no 
centro de São Paulo. Este é o primeiro fim de semana desde o começo do 
ano letivo em São Paulo em que 2.882 escolas que eram abertas aos sábados 
e domingos no programa Escola da Família permanecerão fechadas. Em 
2007, o número de escolas estaduais atendidas diminuiu em 55,2%: de 
5.216 escolas, o programa passou a trabalhar com 2.334 em 2007. A 
redução já havia sido anunciada. A medida foi uma das primeiras adotadas 

                                                                                                                                                         
 
27  N. P. 
28  N. P. 
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pelo governador José Serra (PSDB) na área de educação29. (grifo nosso)  

 
Segundo um dos Educadores Profissionais, “o fechamento foi direcionado, e não 

consultado”. Assim, “consultá-los” por meio das entrevistas significou, para esta pesquisa, 

uma enxurrada de queixas, sugestões e relatos de fatos marcantes que deixaram claro o 

potencial transformador do PEF e suas principais falhas de concepção, planejamento e 

execução educacional. 

 

A observação das atividades, 23 ao todo, levou em consideração o conhecimento de 

educador e de licenciado que o pesquisador obteve em seus estudos e prática, de sorte que, 

nessas atividades, procurou-se notar se havia: a execução de um planejamento; um método 

para provocar a aprendizagem; um momento de avaliação, por parte do educador, daquilo 

que fora proposto e aprendido; e um momento do educador de refletir sobre sua prática, 

como orientava Paulo Freire. Além do que, procurou-se descrever as condições materiais 

em que se davam as oficinas oferecidas pelos Bolsistas. Evidentemente, considerou-se o 

contexto extracurricular das atividades e a informalidade própria de cada uma delas, embora 

mantidas oficialmente sob responsabilidade do sistema estadual de ensino. 

 

Dessa forma, as entrevistas e a observação das atividades, bem como a descrição das 

instalações das escolas, de fatos e cartazes, que, do ponto de vista educacional, chamaram a 

atenção, compõem a principal fonte de coleta de dados. No entanto, não se limitaram a essas 

duas. Ademais, coletaram-se periodicamente depoimentos e notícias no sítio eletrônico
30 

oficial do PEF, em outros sítios que contivessem notícias sobre este e seus “similares”, além 

daquelas coletadas em uma Comunidade do Orkut
31

, chamada: “Escola da Família”. Isto, de 

novembro de 2006 a dezembro de 2007. Tudo para que se pudesse obter dados suficientes 

para fazer uma dissertação a respeito do tema e ter uma interpretação o mais acertada 

possível no que se refere à pergunta-tema da pesquisa. 

 

Na pesquisa de campo, inicialmente, o projeto era visitar por quatro finais de semana 

cada uma das 5 escolas selecionadas aleatoriamente na Diretoria Centro e, pelo mesmo 

                                                 
29

 G1 da REDE GLOBO. Disponível em:< http://g1.globo.com/noticias>. Acesso em: 13 fev. 2007. 
30

  Programa Escola Da Família. Disponível em: 
<http://www.escoladafamilia.sp.gov.br/destaques.html>. 

31 Disponível em: <http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=360541>. 
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tempo e processo de escolha, visitar, no segundo semestre, 5 escolas da Diretoria Leste 2 da 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Esse critério foi adotado porque há uma 

notória preferência da Administração Pública por aqueles locais mais visíveis, como o 

Centro, onde geralmente residem os chamados “formadores de opinião”, em detrimento da 

periferia, onde, embora seja grande o eleitorado, não há muita presença da mídia e do 

público que está a dar diagnósticos críticos sobre a situação do serviço prestado pelo Estado 

com os impostos de todos. Na educação estadual, percebe-se preferência semelhante no 

PEF, como ilustra o seguinte depoimento de um(a) Educador(a) Profissional: 

 

O programa [aqui] funciona muito bem porque é a Diretoria Centro, 
devido à proximidade geográfica com a Secretaria de Educação, por estar 
mais à exposição. E as pessoas na Diretoria [Centro] sempre trabalham 
comprometidamente. Há outras Diretorias que não são presentes. A 
Supervisora e a ATP vêm ver in loco. Mas os universitários [bolsistas] 
comentam que a Supervisora e ATP [de alguma(s) das outras D.E.] nunca 
vinham visitar a escola. Na capacitação em Águas de Lindóia, a Diretoria 
Centro é sempre prestigiada, porque aqui tem que funcionar32.  

 

Ou seja, em outras Diretorias, se o programa funcionar, ótimo; se não... Por isso, o 

critério socioeconômico adotado inicialmente na metodologia da pesquisa. Com ele, 

pretendíamos notar se havia, no funcionamento das escolas da Diretoria Centro, comparado 

ao das escolas da Diretoria Leste 2, por exemplo, fatos, ações que revelassem uma manifesta 

preferência da administração estadual de educação em relação ao modus operandi do 

programa.  

 

Para tal escolha socioeconômica, recorremos à publicação de Bogus e Taschner, 

segundo a qual os índices, no setor central da RMSP, de “chefes das três categorias 

ocupacionais superiores (elite dirigente, pequena burguesia e profissionais de nível 

superior)”33, a maioria com renda acima de 20 salários mínimos, são os seguintes: Jardim 

Paulista (58,8%), Moema (57,8%), Alto de Pinheiros (53,7%), Pinheiros (48,8%), Perdizes 

(51,8%), Vila Mariana (48,6%), Itaim Bibi (47,4%), Morumbi (45,8%), Campo Belo 

(45,3%) e Consolação (44,0%); enquanto os setores mais pobres, ou de “alta vulnerabilidade 

social”, estariam nas regiões Oeste, Leste e Norte34. Já a opção pelo setor Leste, foi feita por 

este apresentar o maior índice de chefes de família com renda inferior a dois salários 

                                                 
32  N. P. 
33  BOGUS, L. M. M.; TASCHNER, S. P. São Paulo, velhas desigualdades, novas configurações 

espaciais. Revista da Anpur. São Paulo, n. 1 e 2, v. 1, 1999. p. 165. 
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mínimos, em distritos como Jardim Helena e Itaim Paulista35. Tudo tomando por base uma 

suposta preferência da SEE-SP pela “boa imagem” das escolas no centro em detrimento da 

periferia, suposição aliás confirmada pelo depoimento anterior e, também, pela comparação 

visível da qualidade das instalações nas escolas centrais e nas periféricas. 

 

Porém, ocorreu que o projeto havia sido elaborado antes do fechamento de 55% das 

Escolas do PEF nos finais de semana, de modo que aqueles bairros de elite da RMSP ficaram 

sem nenhuma escola funcionando: das 62 escolas da Diretoria Centro, restaram apenas 13 

abertas para o PEF. Assim, o contraste pretendido entre o setor central e um dos periféricos — 

o mais pobre, da RMSP, para ter como confirmar mais claramente, ou não, a pesquisa da 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade)
36

 sobre o PEF — ficou seriamente 

abalado no que tangia à sua averiguação. 

 

 Além disso, houve um obstáculo de ordem burocrática imposto pela Diretoria Centro 

para que fossem visitadas as escolas sob sua administração: Exigiram que o Programa de Pós-

Graduação apresentasse o pesquisador e solicitasse uma autorização por escrito à Supervisão 

da Diretoria de Ensino a ser exibida nas escolas a serem visitadas. Porém, depois de vencido 

essa imposição retardatária, as escolas, escolhidas, de início, aleatoriamente em cada 

Diretoria, passaram também a ser indicadas, informalmente, por meio de consultas aos 

Bolsistas nas primeiras escolas em que estivemos, tanto na Diretoria Centro quanto na Leste 

2. Perguntamos quais consideravam “a escola pior das piores e a melhor das melhores”, em 

cada Diretoria, de modo que procuramos substituir uma ou outra escola por aquelas mais 

recomendadas por eles e por usuários do PEF, como foi o caso da escola Tarcísio Álvares 

Lobo, na Diretoria Centro, e das escolas do Jardim Pantanal e a Wilson Rachid, na Diretoria 

Leste 2, que por se destacarem positiva ou negativamente, reiteradamente, na opinião dos que 

                                                                                                                                                         
34   Ibid., p. 168.  
35   Ibid., p. 163. 
36

   A Fundação Seade publicou, quase dois anos após a implantação do Programa, o seguinte: “As   
      famílias em situação social mais vulnerável são as que mais usufruem das atividades oferecidas  
      pelo Programa Escola da Família nas escolas estaduais durante os fins de semana.” E afirma que   
      essa “é a conclusão da primeira etapa de pesquisa feita pela Fundação Seade a partir dos dados de    
     participação no programa em quase dois anos de atividade (de outubro de 2003 a junho de  
     2005). (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  
     Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/noticias_2005/2005_08_23_h.asp>. Acesso em:  
     10 jan. 2007). 
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foram ouvidos, acabaram sendo selecionadas. Não obstante, o fato é que aquele empecilho 

inicial, criado pela Diretoria Centro, acabou por acarretar que tal visita ocorresse em apenas 4 

das 5 escolas previstas naquela Diretoria. Incidente, aliás, que devido à presteza e atenção 

cortês recebida na Diretoria Leste 2 foi mais ou menos compensado, com a visita de 6 escolas 

na região desta Diretoria. Por fim, permaneceu-se mais tempo nas escolas centrais, embora 

tenha visitado um número maior de escolas periféricas.  

 

Todas elas estão listadas a seguir, com uma descrição sucinta do que foi presenciado e 

ouvido de mais relevante em cada uma delas no transcurso da pesquisa: 

 

Escolas da Diretoria de Ensino Centro 

 

• E. E. Conselheiro Antonio Prado: Escola apenas de Ensino Fundamental I, 

situada nas proximidades de Higienópolis, cercada de prédios de classe média. 

Nela, o PEF funciona bem comparativamente a outras escolas: as atividades 

acontecem, há uma preocupação educacional da maioria dos Bolsistas, alguns 

dos quais até surpreenderam pelo cuidado com as crianças e adolescentes. A 

escola tem boa estrutura, apesar de ter, no período em questão, espaços ainda 

limitados pela gestão escolar. 

• E. E. Prof. Dr. Alarico Silveira: Escola de Ensino Fundamental e Médio, 

situada uns três quarteirões abaixo, em relação à anterior, mais próxima ao 

bairro da Barra Funda. Possui um público grande de adolescentes. Nela, o PEF 

encontra dificuldades devido à grande insatisfação de muitos bolsistas e à 

grande carência de materiais na escola. Além disso, sofre com a presença de 

usuários de drogas, o que, segundo depoimentos, afasta a participação de 

crianças e outros adolescentes, já que os pais, sabendo da presença desse 

público em “estado de risco” e não confiando nos cuidados da equipe do PEF, 

deixa de permitir a vinda de seus filhos à escola. Essa situação é recorrente em 

outras escolas visitadas e cria intranqüilidade e insegurança nos educadores. 

• E. E. Tarcísio Álvares Lobo (EETAL): Escola de ensino Fundamental e 

Médio, situada em área residencial de classe média baixa e de famílias pobres, 

no Bairro do Limão. Ela é a “sensação” do PEF, funcionamento exemplar 

dentro dos “padrões” do PEF, é a que, certamente, se aproxima mais da versão 

oficial, “romantizada”, do programa. Não é por acaso que o lançamento do 
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programa, no Estado, ocorreu nessa escola (agosto/2003). Possui um grupo de 

teatro de estudantes da própria escola, um espaço físico de teatro bem montado 

(em se tratando de uma escola pública). O Diretor é empenhado, coopera e 

participa como poucos para o sucesso do programa em sua escola. Possui 

quadras em qualidade superior às de todas as escolas públicas conhecidas do 

grande público, sala de informática e de vídeo relativamente em bom estado e 

funcionando, embora não prescinda de reparos inerentes ao uso e que, na rede 

pública, demoram a chegar. Além disso, possui bom número de voluntários
37 e 

oficinas mais bem estruturadas e com maior participação do que a média nas 

outras escolas visitadas. 

• E. E. Orestes Guimarães: Escola de Ensino Fundamental e Médio, situada no 

Bairro do Pari, é cercada de cortiços e possui um público enorme de crianças. 

Nela, o PEF faz um bom trabalho com os adolescentes estudantes da escola 

que participam do “Game SuperAção”. Possui um Educador Profissional 

bastante comprometido com o programa, igualmente, com o trabalho e com a 

satisfação profissional dos Educadores Universitários. Embora ofereçam 

oficinas interessantes, têm dificuldades de atrair o público adulto para delas 

participar. Faz bom uso da parceria com uma Universidade particular próxima 

à escola e, em parceria com um Banco, reformou toda a escola em três dias — 

não por acaso há placas retangulares em destaque em todas as salas de aula 

sobre este feito, chamando a atenção para o nome do Banco que o realizou. No 

tocante às parcerias com universidades, vê-se nela a prática de uma boa 

sugestão para todas as escolas que quiserem oferecer oficinas mais 

interessantes e bem elaboradas à sua comunidade, se tiverem, é claro, como 

atrair as instituições de ensino superior para este necessário trabalho, bem mais 

afeito, nos parece, ao conceito de “responsabilidade social”, tão em voga. 

 

Escolas da Diretoria de Ensino Leste 2 

 

• E. E. Heckel Tavares: Escola de Ensino Fundamental e Médio, situada no 

Jardim Helena, sendo a maior parte de seu público visivelmente composto de 

                                                 
37 O número de voluntários maior, aliás, é uma diferença significativa percebida em favor das escolas 

da D. E. do Centro comparativamente às das D. E. da periferia, conforme números do próprio PEF, 
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crianças e adolescentes, estes de idade entre 14 e 18 anos passam as tardes na 

quadra de futebol. A escola tem rente ao muro da quadra uma favela. Possui 

instalações bem precárias, duas “quadras” em péssimo estado e uma outra 

ruim, a que é mais utilizada. Apesar do esforço dos Bolsistas e Educador 

Profissional, e de algumas atividades isoladas, pelo que se pôde perceber, o 

PEF nela está distante do anunciado no discurso oficial. 

• E. E. Laurinda Rodrigues Pereira Leite: Escola de Ensino Fundamental, 

pelo bom estado de suas instalações físicas, parece muito melhor do que 

normalmente se observa em outras escolas públicas estaduais. Está rodeada por 

residências aparentemente de classe média em sua maioria. Nela, não se pôde 

ter dados e presenciar fatos o suficiente para constatar a qualidade de 

funcionamento do PEF. Mas como em outras escolas apenas de Ensino 

Fundamental, a presença de adolescentes é pequena, preponderando um grupo 

de crianças da vizinhança e da própria escola. 

• E. E. União Vila Nova III e E. E. União Vila Nova IV: Escolas parelhas, 

situadas no Jardim Pantanal. A localidade e o entorno dessas escolas, de todas 

as que se visitou, são o que mais se aproxima daquilo que se pensa de uma 

“periferia clássica” brasileira: ocupação na várzea do Rio Tietê, moradores, em 

sua maioria, originados pela migração do Nordeste do País, grande quantidade 

de crianças, descalças, andando nas ruas, sem rede de esgoto, “construções 

irregulares, casas amontoadas” e tudo o mais que se descreve sobre periferias 

de São Paulo em músicas do rapper paulista “Mano Brown”, do Racionais 

MC’s. Nessas escolas, o PEF funciona de acordo com o empenho dos poucos 

universitários que aceitam trabalhar nelas, pois motivados por um 

preconceito
38

, a maioria rejeita tal hipótese. Na União Vila Nova III, escola de 

Ensino Fundamental I, a maioria do público é de crianças. São muitas mesmo 

                                                                                                                                                         
nos relatórios de setembro de 2007, publicados no sítio oficial do programa. 

38
  De acordo com alguns depoimentos de Universitários e dos Educadores Profissionais dessas 

escolas, as crianças da Comunidade do Jardim Pantanal ou União Vila Nova são as mais educadas 
e obedientes que conheceram, comparativamente com outras escolas. E, diferentemente destas 
(inclusive as da D. E. Centro), nas escolas daquela comunidade não se vêem casos de presença de 
drogas ou de qualquer tipo de violência, embora a ronda policial, segundo foi-nos confidenciado 
em 10/11/2007, não houvesse aparecido por lá desde agosto de 2007 e devesse, pelo que se apurou 
em outras escolas, passar ao menos duas vezes por dia em cada unidade para averiguação dos 
“espaços de Paz”. Porém, por outra confidência fidedigna, neste caso, tal ausência de drogas e 
violência não ocorre por acaso: há uma “lei interna” dos traficantes da Comunidade que tornou o 
espaço da escola proibido para tais atos, sob pena de “retaliações”... 



 43
e, conforme relatado pelos educadores dessas e de outras escolas, é grande o 

número das que deixam de passar fome em casa para passá-la na escola... já 

que não há nenhum tipo de alimentação oferecida pelo PEF. São dadas para 

elas muitas atividades de pintura, desenho, artesanato, enquanto o futebol, no 

típico “rachão” (disputa informal de futebol amador), acontece na quadra 

descoberta entre adolescentes de 12 a 15 anos, muitos deles descalços e sem 

roupas esportivas minimamente adequadas à prática do futebol. Na União Vila 

Nova IV, escola de Ensino Fundamental II e Médio, há escassez crônica de 

Bolsistas: apenas 3 para uma escola de dois andares que chega a ter durante os 

campeonatos (atividade ápice do PEF na unidade) cerca de 250 pessoas em 

torno da quadra principal, um espaço coberto no 2º andar. As escolas são a 

única distração e opção de lazer e cultura oficial para a infância e juventude 

dessa Comunidade, tanto que, enquanto em outras escolas visitadas há um 

sensível esvaziamento durante períodos de feriados prolongados, nelas, o 

público permanece com o mesmo número de participações também nesses 

dias. 

• E. E. Wilson Rachid: Escola de Ensino Fundamental II e Médio, localizada 

numa região de transição entre pobres e classe média baixa, possui boas 

instalações físicas, embora tenha sido necessário que o Educador Profissional e 

dois Educadores Universitários consertassem o piso da quadra (fato 

presenciado durante nossa visita). Nela, o programa funciona bem para os 

“padrões” do PEF. Faz-se um trabalho excepcional com os adolescentes da 

escola no “Game SuperAção” do Instituto Ayrton Senna, com ações que 

realmente civilizam e, dentro de certos limites, incentivam tais jovens à 

autonomia, como cidadãos. 

• E. E. Cronista Rubem Braga: Escola de Ensino Fundamental I, situada em 

meio ao enorme conjunto residencial Encosta Norte, no Itaim Paulista. Possui 

boas instalações físicas e, como em outras escolas de Ensino Fundamental I, 

seu maior público é de crianças e ressente-se bastante da falta de algum tipo de 

alimentação para elas. 

 

No decorrer da pesquisa de campo, desfizeram-se e confirmaram-se muitos dos 

preconceitos acadêmicos sobre o PEF, dos quais o pesquisador também intuitivamente 

compartilhava, antes de iniciar os trabalhos de verificação in loco do dia-a-dia de 
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funcionamento do Programa. Transcreve-se, no apêndice B, portanto, os questionários, 

formulados para cada grupo de atores do PEF, com o qual, nas escolas, procurou-se coletar 

opiniões sobre pontos estratégicos para responder à questão-tema. 

 

Tomando-se por base as distinções metodológicas de Cockburn, não só entrevistas 

com o conteúdo das transcritas em anexo, como também o comportamento do pesquisador em 

campo neste caso, permitiria classificar os referidos questionários em fenomenológicos, nos 

quais, “embora vendo-se como exterior ao sistema, o entrevistador investiga as percepções 

dos que dele fazem parte de modo a compreender o modo como o sistema funciona”39. Afinal, 

o propósito que permeou a elaboração das questões foi justamente entender o ponto de vista 

de quem faz e vive o Programa, através da apreensão da percepção daqueles que cortês e 

voluntariamente se dispuseram a responder às perguntas. E pela intenção de obter as 

informações mais completas e precisas possíveis, custou tempo e esforço anotar, 

manualmente, as respostas de cada um dos 61 entrevistados, número aparentemente modesto 

se pensarmos que isso foi realizado pelo período de mais de 2/3 do ano letivo de 2007, aos 

finais de semana (desconsiderado o tempo de férias letivas, quando a freqüência ao programa 

é atípica, reduzida). 

 

Não obstante, há que se considerar que entrevistar número significativo de atores de 

cada categoria delimitada nos questionários não era a única tarefa da pesquisa de campo, 

apesar de ter-se procurado elaborar questionários os mais completos e permeáveis possíveis 

para que a percepção e vivência deles se fizessem claras nos depoimentos ouvidos e 

presenciados. Mas, além disso, pretendeu-se também acompanhar e descrever atividades 

(projetos) desenvolvidos pelos universitários em cada um dos quatro eixos temáticos em que 

tais atividades são classificadas pelo PEF: 1) Esporte; 2) Cultura; 3) Saúde; e 4) 

Qualificação para o Trabalho. Com o tempo, percebeu-se que seria necessária uma equipe 

de pesquisa para entrevistar um número expressivo de componentes do PEF e, ainda, 

descrever criteriosamente atividades de cada eixo temático em cada escola por onde se 

passou. 

 

Daí, devido à riqueza de dados contida nas entrevistas dos universitários, decidiu-se, 

como mencionado, priorizá-las, como técnica de coleta, em detrimento das outras fontes de 

                                                 
39   COCKBURN, 1980, apud LESSARD-HÉRBERT; GOYETTE; BOUTIN, 2005, p. 163. 
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dados relatadas neste texto, razão porque foi-nos possível acompanhar não mais do que 23 

atividades, distribuídas como se segue:  

• 1 atividade no eixo Saúde: “Auto-Ajuda para Jovens”, na qual se debateu 

sobre o tema “O Amor”. 

• 5 atividades no eixo Qualificação para o Trabalho: “Game SuperAção”, 

“Aula de Informática”, “Aula de Inglês”, “Palestra sobre Marketing Pessoal” 

e “Aula de Panificação”. 

• 7 atividades no eixo Esporte: “Treino de Futebol”, “Jogo de Pingue-Pongue 

entre Universitários e Freqüentadores”, “Aula de Tênis de Quadra”, “Futebol 

de Adolescentes”, “Aula de capoeira”, “Futebol” e mais “Futebol”. 

• 10 atividades no eixo Cultura: “Banca de Jornal Comunitária”, “Sessão 

Cinema: Em busca da Felicidade [filme]”, “Oficina de Artes”, “Ensino de 

Jogo de Xadrez”, “Aula de Reforço”, “Cine Pipoca: Happy Feet – Pingüim 

[filme]”, “Teatro”, “Projeto Rádio”, “Apresentação do Game SuperAção”, 

“Desenho Livre”. 

 

A descrição dessas atividades foi exaustiva em alguns momentos e, em outros, feita 

em termos gerais para ser melhor avaliada nos termos educacional-pedagógicos já referidos 

anteriormente neste texto. 

 

Do exposto, pode-se afirmar que se optou e se procedeu, nesta pesquisa, por uma 

metodologia qualitativo-interpretativa, a qual buscou, sobretudo, apreender, por tal 

interpretação investigativa, o significado que os atores envolvidos no PEF atribuem a este, 

bem como conhecer o meio ecológico-cultural que limita e delimita as ações no programa. Na 

análise e problematização indutiva dos dados coletados, como já se espera ter ficado claro em 

vários momentos deste texto, procurou-se fazer uma seleção ética e fidedigna daquilo que 

pareceu configurar entraves e virtudes do PEF, no que tange à resposta fundamentada da 

pergunta-tema. Ou seja, passa-se, a partir daqui, ao momento em que se pretende mostrar, por 

meio de argumentos, em que medida esse programa educacional realmente consegue ou se 

frustra na tentativa de educar para a cidadania. 
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3- QUAL FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA NO PROGRAMA ESCOLA DA 

FAMÍLIA? 

 

 

Neste capítulo, o desafio é discutir a instituição escola e a noção de formação para a 

cidadania que o PEF pretende oferecer em relação àquela que ele realmente oferece, segundo 

presenciamos e pela interpretação do coletado e de muito do que foi lido acerca do tema. 

 

 A instituição escola pensada no PEF fica clara e bem descrita nas palavras do então 

Governador Geraldo Alckmin: 

 

A escola não pode ser concebida apenas como lugar exclusivo da educação 
formal, da freqüência obrigatória, da hora marcada [...] para que cumpra o 
seu papel social, é necessário também que promova o desenvolvimento de 
talentos e aptidões, que atue integrada à família e à comunidade, valorizando 
as manifestações culturais locais, criando espaços de convívio amigável e 
pacífico40. 

 

Trata-se, portanto, de um programa que busca preencher uma enorme lacuna da 

escola no que se refere à educação informal, com hora não-marcada, que possa integrar-se à 

família e à comunidade realmente, ou tê-las mais presentes como partícipes de seu trabalho. 

Porém, por que “Escola da Família” e não “Escola da Comunidade”? Parece um erro 

conceitual, um retrocesso institucional, nomear o programa como “Escola da Família”. Afinal, 

o nome tem uma função marcante de designar o objetivo do ser quando de seu nascimento, 

um costume tradicional desde a Antiguidade até os nossos dias. E, embora a integração da 

escola com a família seja importante, quando tal ocorre em demasia, surgem problemas de 

interferências educacionais nem sempre convenientes à função socializadora da educação 

pública, pois, muitas vezes, os valores republicanos e democráticos que devem reger esta 

sociedade deixam de corresponder aos valores das famílias brasileiras, ainda mais das 

paulistas.  

No Estado de São Paulo, dado o seu destacado desenvolvimento econômico, há uma 

tendência de termos em maior número os sujeitos da Modernidade, aqueles que Manzinni-

Covre, citando Christopher Lasch, lembra como o “homem narcisista”, aquele que teria se 

“refugiado no que o consumismo oferece [...] um homem que perdeu todo o interesse pelo 

                                                 
40   FDE, 2004. Epígrafe do artigo de Leila Rentroia Iannone: Por uma Escola Cidadã, Democrática e 

Inclusiva. p. 15-22. 
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exterior, pelo coletivo”, o qual seria, para Manzinni-Covre, o cidadão “status quo [...] aquele 

que desenvolve uma sociabilidade ligada intimamente ao consumo, à desmobilização, sem 

espaço para o debate [...] centrado no ter”
41

. É o que se deduz quando se sabe que no Estado 

paulista se concentravam, em 2005, por exemplo, mais de 1/3 dos Shopping Centers dos 258 

existentes no País42. Logo, são os valores da típica família narcisista que podem vir a dominar 

a escola. Afinal, a escola é “da família”, mais do que “para” ela, como reafirma o nome do 

programa educacional em questão. 

 

Se sua denominação tivesse sido “Escola da Comunidade”, teríamos uma 

denominação mais adequada, pois, sobretudo no entorno comunitário é que se realiza a vida 

pública e democrática, para a qual a escola, como instituição também pública, possui sua 

vocação política, aliás, há muito adormecida. Daí, o retrocesso institucional de que falamos, 

que marca uma pretensão equivocada do programa já em sua concepção. Fato ainda mais 

evidente se atentarmos para a evolução histórica da escola pública, como bem narra o 

estudioso português Licínio C. Lima: 

 
Convém recordar que a escola surge como uma extensão da família e que, 
sobretudo a escola pública, teve (e tem ainda) como uma de suas funções 
alargar e complementar o papel educativo da família, através de 
processos organizativos que conferiram ao Estado maior controlo sobre a 
educação da geração jovem. Embora a escola pública represente hoje uma 
realidade omnipresente e um projecto de existência e importância quase 
inquestionáveis nas sociedades modernas, abatendo-se sobre ela variadas 
expectativas, interesses sociais e até exigências, a sua afirmação foi muito 
lenta e, mais do que isso, foi marcada por comportamentos de 
desconfiança, de rejeição e de grande conflitualidade. O surgimento e 
desenvolvimento da escola pública representam uma vitória do Estado sobre 
outras instituições a que teve de opôr-se para garantir o controlo sobre a 
educação, e o monopólio da educação que o Estado hoje detém, pelo menos 
em termos de controlo, foi conquistado em boa parte ao ensino doméstico 
e ao ensino promovido pela Igreja43. (grifo nosso)  

                                                 
41

  LASCH, Christopher. The culture of narcissism: American life in an Age of diminishing 
expectations. 1979. Apud MANZINNI-COVRE, M. L. Fragmentos de uma cidadania; um estudo 
na Itália para pensar o Brasil. 1994. Tese (Livre-docência) — Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 40-41. 

42
  Segundo Nelson Bacic Olic (A geografia dos shoppings centers no Brasil. Revista Pangéia, 18 abr. 

2005), existiam então 258 Shopping Centers no Brasil e, destes, 92, estavam em São Paulo. Isso 
considerando os dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), a qual, segundo o 
autor, congrega cerca de 2/3 desses estabelecimentos no País. Disponível em: 
<http://www.clubemundo.com.br/revistapangea/show_news.asp?n=257&ed=4.> Acesso em: 15 
out. 2008. 

43  LIMA, Licínio C. A escola como organização e a participação na organização escolar. Braga: 
Instituto de Educação da Universidade do Minho 1998, p. 41-42.  
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Assim, depois de longo período de luta para retirar a função socializadora oficial do 

âmbito familiar, privado; depois de vencer a tentativa dos religiosos de administrar o ensino, 

convoca-se novamente a família para o ambiente escolar, no qual a educação da comunidade 

deveria ser “alargada e complementada”. Em outras palavras, nada impede que uma família 

freqüente a escola aos finais de semana, quando, pelo discurso oficial, terá oportunidade de 

desfrutar a educação informal na instituição; é até desejável que tal ocorra. Entretanto, seria 

importante que ela estivesse presente sabendo-se mais “comunidade” do que “família”, o que 

inibiria aquelas atitudes típicas do “cidadão narcisista”, dando caráter mais coletivo e 

apropriado ao espaço público que é a escola. Aliás, esse retrocesso institucional fica ainda 

mais claro nas palavras da psicóloga e consultora em educação, Rosely Sayão: 

 
A partir dos anos 90, a escola começou a anunciar que ela era a segunda 
casa, a segunda família dos alunos. Se uma família já dá trabalho, imagine 
duas. A grande questão é: nós vamos dar chance para as crianças aprenderem 
a conviver com as diferenças ou vamos cada vez mais colocá-las em clubes 
privados onde todos são semelhantes? Na busca de uma vida mais 
democrática, colocar a criança em uma escola onde há diversidade é o 
primeiro ponto. A função da escola é fazer a passagem da vida privada para 
a vida pública44.  

 

Nisso, não estamos escrevendo um libelo contra a instituição “família”, aquela 

espécie de muro por trás do qual o discurso conservador tenta impedir avanços sociais. Mas 

afirmando que a família é ótima, fora da escola, monitorando atentamente a educação pública; 

não tomando parte nas rédeas desta. Trata-se mais de um trabalho educacional paralelo do que 

“cruzado”, segundo explica Oliver Reboul, com sensatez, ao comentar a visão de Comte 

acerca do tema: 

 
O laço familiar tem por função transformar os instintos mais brutais, a 
sexualidade e a maternidade, em tendências “altruístas” ou sociais e, assim, 
humanizar o homem. É essa a educação fundamental e a família não a 
realiza porque ensina mas sim porque existe, permitindo que cada um 
desempenhe o seu papel. Basta ser criança para descobrir no amor maternal 
o modelo de todo o tipo de amor, na afeição paternal o modelo de toda a 
obediência mas também de toda a veneração. Digamos que a família é 
razão suficiente mas que necessariamente falha. Como escola de 
sentimentos, a família é insubstituível. Comte não se iludia sobre quão 

                                                                                                                                                         
    Diga-se de passagem, um livro espetacular para compreender a instituição escola no contexto   
    democrático.  
44   SAYÃO, Rosely. Sabatina Folha. Folha de S.Paulo, 30 nov. 2007. 
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abusivo, egoísta e prejudicial o laço familiar podia ser. No entanto, via 
nele o único meio de permitir ao homem conhecer o homem e amá-lo45. 

 

A formação para a cidadania buscada no PEF, portanto, já começa educando 

equivocadamente pelo título. Mas isso, evidentemente, não invalida muitas de suas ações — 

só confirma outro vício de origem substancial no programa, além daquele que remete ao 

combate à violência como sua razão-de-ser. Dito isso, vejamos o discurso do representante da 

UNESCO, em 6 de agosto de 2004. Nele, encontram-se características consistentes da 

educação para a cidadania oferecida no PEF, dando a entender em que medida pode formar os 

cidadãos, compreendidos entre seus freqüentadores e educadores: 

 
A cooperação entre a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e a 
UNESCO no Programa Escola da Família tem o seu foco no jovem, com a 
oferta de um conjunto de ações educativas e culturais que estão favorecendo 
o desenvolvimento do protagonismo juvenil e contribuindo para a 
estruturação de projetos de vida de jovens num mundo de crescentes 
interrogações e descrenças, além de estar produzindo mudanças 
significativas na prática pedagógica. [...] Outro ponto alto do Programa 
Escola da Família que merece nossa atenção é a participação das 
universidades e de organizações não-governamentais, as quais possuem uma 
enorme potencialidade, ainda não desejavelmente aproveitada pelas escolas 
de educação básica que, via de regra, isolam-se da comunidade. O processo 
de formação integral da juventude é consideravelmente enriquecido na 
medida em que a escola abre espaços para a contribuição de pessoas e 
instituições, como escritores, artistas, universidades e para os próprios 
jovens que, exercitando suas habilidades e conhecimentos, podem fazer 
grande diferença no processo de formação da cidadania de si próprios e de 
seus iguais46. 

 

Nesse relato do representante da UNESCO, fica nítida a idéia de que, para os 

promotores do programa, educar para a cidadania é, principalmente, afastar a juventude da 

violência, da criminalidade (“o foco no jovem”; não na integração com a comunidade) e, mais 

do que isso, é deixar claro que a responsabilidade educacional desse trabalho é de todos os 

                                                 
45  REBOUL, Oliver. La Philosophie de l’éducation. Tradução de Olga Pombo. Paris: PUF, 1971, p. 

11-32. Na primeira parte do texto, trabalhamos sobre uma primeira versão realizada por Ana Paula 
Rocha Coelho Figueiredo Silva, aluna finalista da licenciatura em Ensino da Matemática no ano 
letivo 1999/2000. Disponível em: 
<http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/cadernos/ensinar/reboul.pdf>. Acesso em: 17 out. 
2008. 

46  WERTHEIN, Jorge, representante da Unesco no Brasil. PRONUNCIAMENTO: 
“TELECONFERÊNCIA - 1º ANO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLA DA 
FAMÍLIA”. São Paulo, 2004. Disponível em: 
<http://www.unesco.org.br/noticias/opiniao/index/index_2004/escoladafamilia/mostra_documento>. 
Acesso em: 27 nov. 2007. 
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cidadãos, tanto quanto ou mais do que do próprio Estado. O que figura nas palavras 

“contribuição de pessoas e instituições” e “participação de universidade e organismos não-

governamentais”; o papel do Estado está “na medida em que a escola abre espaços”... Logo, a 

terceira ação, fundamental, desse tipo de programa, estimulado pela UNESCO mundo afora, 

“educar para a cidadania”, está sob responsabilidade daqueles que ocupam o espaço, 

inclusive, daqueles que deixam de ocupá-lo por omissão, como é o caso das universidades, 

que, costumeiramente, “isolam-se da comunidade” tanto quanto as escolas. Parece haver, 

portanto, no PEF, uma transferência da responsabilidade pública do Estado para os 

particulares que deveriam desfrutar do direito educacional, cultural etc. 

 

O curioso é que o próprio Gabriel Chalita, em livro de 2001 (dois anos antes do 

lançamento do programa), recomenda aos gestores escolares que “é importante que se lembre: 

poder se delega, responsabilidade não”47, ou seja, o que vale para gestores da escola e para 

professores parece não valer para gestores do sistema de ensino, por essas palavras do então 

Secretário da Educação. A propósito, estes costumam cobrar dos primeiros aquilo que 

tampouco fazem: declaram que os diretores de escola, e professores, não dialogam com os 

pais com os estudantes e, por isso, “tanta indisciplina, o constante fracasso escolar, o 

desinteresse pelo dia-a-dia das escolas”. Todavia, quando implantam suas diretrizes, 

raramente dialogam com os(as) diretores(as), com os professores, com os pais e estudantes. 

Logo, ditam o funcionamento da escola e denunciam o autoritarismo dos trabalhadores do 

ensino, como uma triste ilustração para a Anedota búlgara drummoniana: “Era uma vez um 

czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e 

andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade”. 

 

Em suma, nisso, para os jovens e integrantes da sociedade, resume-se a “formação da 

cidadania de si próprios e de seus iguais”, pretendida pelo programa. Eis as “mudanças 

significativas na prática pedagógica”: qualquer um pode ser professor ou, o que é mais grave, 

pode portar-se como educador. De acordo com o que bem explica Lúcia Bruno, essa postura 

político-pedagógica do PEF fica ainda mais clara: 

Ora, de que falam esses senhores? Falam e procuram justificar a redução dos 
investimentos estatais nas políticas sociais, transferindo parte da 
responsabilidade sobre esses serviços para a própria classe trabalhadora, que 
além da sua jornada de trabalho diária (quando a tem), deve também assumir 

                                                 
47   CHALITA, Gabriel. Educação: a solução está no afeto. São Paulo: Editora Gente, 2001. p. 189-
190. 
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uma segunda, durante a qual haverá de produzir para si mesma aquilo que o 
Estado desobrigou-se de fornecer-lhe. Outra parte desses serviços é 
transferida para o setor privado, onde estes são produzidos como mercadoria, 
operando-se assim a expansão do mercado de bens e serviços consumidos 
pela classe trabalhadora. Esse processo é bastante visível no caso da 
educação, especialmente nos níveis do 2º e do 3º graus de ensino48. 

 

Para além disso, é ainda uma formação com características bastante pós-modernas se 

atentarmos para quatro delas, mencionadas por Dermerval Saviani, segundo relata 

interessante reflexão de um colega doutorando da FEUSP, Raymundo de Lima. Em seu 

artigo, Lima afirma que Saviani “reconhece no pós-moderno tão-somente efeitos de uma 

época de ‘fragmentação’ e ‘superficialidade’, um período de ‘decadência da cultura’, de 

‘esvaziamento do trabalho pedagógico na escola’”49. Esses são exatamente aqueles atributos 

que se sobressaem no PEF, como observamos adiante:  

• uma pluralidade de “atividades-relâmpago” — jogos de dama e de xadrez 

avulso e a esmo, jogo de futebol na quadra, aula de reforço de português 

numa sala, jogo de pingue-pongue, um filme na sala de vídeo etc. todas ao 

mesmo tempo e aleatoriamente (fragmentação);  

• o jogo de dama, de xadrez, a aula de reforço, o pingue-pongue e o filme 

muitas vezes não chegam ao fim para muitos dos participantes, porque está 

sempre começando uma nova atividade em alguma parte da escola, de modo 

que, aparentemente, torna-se “chata”, entediante a atividade de que se 

participa, e os estudantes, paulatinamente, abandonam a atividade antes de 

seu término para ir participar de outra, como se o brinquedo ganhado há dez 

minutos ficasse velho e gasto, tendo em vista a chegada iminente de outro, 

esse é um fato comum e constante no dia-a-dia do programa 

(superficialidade); 

• os filmes passados no “Cine Pipoca”, por exemplo, uma das atividades fixas 

do programa, ou seja, encontrável em todas as escolas (desde que a Direção 

ceda a sala de vídeo), muito dificilmente vão além daqueles encontrados na 

“locadora da esquina”. Nas duas vezes em que acompanhamos uma atividade 

                                                 
48   BRUNO, Lúcia. Gestão da educação: onde procurar o democrático? In: OLIVEIRA, Dalila 

Andrade; ROSAR, Maria de Fátima Felix (Org.). Política e gestão da educação. 2. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2008. p. 29. 

49  LIMA, Raymundo de. Para entender o pós-modernismo. Revista Espaço Acadêmico, São Paulo, n. 35, 
abr. 2004. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/035/35eraylima.htm>. Acesso 
em: 17 out. 2008. 
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como essa, numa, assistimos ao filme Em Busca da Felicidade e, noutra, a 

um filme infantil chamado Happy Feet – Pingüim, em escolas diferentes. 

Embora nem sempre se possa chamar a Comunidade para assistir a algum 

“clássico” do cinema, a um bom documentário, o fato é que dificilmente se 

foge à regra de divulgar produtos cinematográficos da indústria cultural, 

aqueles já vulgarizados. E ainda que não haja uma exigência de qualidade 

cinematográfica, ao menos que se discutisse algum aspecto do filme com os 

participantes da atividade, que se propusesse alguma atividade de reflexão, 

mesmo que simples, para que a atividade tivesse alguma profundidade 

educativa, de troca de experiências entre os que estão presentes na sala. Mas 

nada disso costuma ser feito, pelo que presenciamos e se tem notícia. Na 

escola, repete-se o que se vê nas salas de cinema de grande público, muitos 

entram e saem do cinema da mesma forma que o fazem no fast-food, uma 

“atividade-meio” que passou a “atividade-fim” (decadência da cultura); 

• ao admitir-se o trabalho voluntário de “escritores, artistas”, que raramente 

comparecem às escolas públicas, menos ainda na periferia, além de tantos 

outros (muitas vezes, ainda pior preparados, pedagogicamente, do que os 

Bolsistas), o programa renuncia às técnicas de ensino, de educar. Com o 

“esvaziamento do trabalho pedagógico na escola”, abre-se espaço para a 

“pedagogia do instinto”, algo, aliás, muito “familiar”, no sentido estrito do 

termo: 

 

A escola se identificou muito com a família e perdeu seu caráter profissional. 
Ela se molda aos seus alunos e aos pais de seus alunos. Tem dificuldade de 
estabelecer uma conduta profissional baseada em teorias e metodologias e 
vai muito no agir educativo dos pais, que são leigos, e a escola não deveria 
ser leiga50. 

 

Trata-se, portanto, de um programa que oferece uma formação para a cidadania bem 

afinada com a atualidade, chamada por muitos, pós-moderna. Se pensarmos no que se 

compreende a ação política hodiernamente e a cidadania para a qual as pessoas são educadas 

no PEF, se olhadas pelo senso comum, corresponde perfeitamente às expectativas para 

alguém ser considerado um “bom cidadão”. Senão, vejamos quantos cidadãos paulistas, para 

ficarmos na área de execução do programa, fariam objeções às seguintes ações, citadas por 
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Raymundo de Lima: 

 

A ação política pós-moderna, descrente da ação política tradicional (partidos 
políticos, sindicatos, eleição de representantes, etc.), prefere atuar através de 
ações voluntárias através de ONGs, bem como nos atos mais ou menos 
espontâneos de grupos e de sujeitos que investem, por exemplo, em melhorar 
a saúde da sociedade. São as ações pró-educação para diminuir a violência 
no trânsito, ações pró-educação ambiental, a luta pela extinção do tabagismo 
e das drogas, a prevenção da DST e AIDS, a participação de ações contra a 
fome, prestar serviço para a eliminação do analfabetismo, a participação nos 
projetos e-learning, etc., podem ser de inspiração pós-modernista51. 

 

Nesse sentido, poucas vezes a escola pareceu estar tão compassada com seu tempo 

como com programas como esse. Afinal, “ações voluntárias através de ONGs” e as “ações 

pró-educação”, citadas pelo autor, dentre algumas outras do mesmo gênero, são o motor do 

PEF, como se viu nas próprias palavras do Representante da UNESCO, quando da 

comemoração do 1º aniversário do programa. Lima faz até menção aos críticos da “ação 

política pós-moderna”, aqueles que, segundo ele, vêem-na pelo prisma da “esquerda marxista, 

como ‘filantropista’, ‘reformista’ etc.”, e se refere a essa visão em tom pejorativo, concluindo 

que a pós-modernidade “promete um nada que pretende ser o solo para tudo”52.  

 

Pensando a crítica marxista em relação ao PEF, cabe dizer que “filantropista” e 

“reformista” não são termos passíveis de serem tratados como sinônimos, equivalentes para 

qualificar um programa educacional, por exemplo. Tampouco parece ser possível utilizar o 

final do artigo de Lima como sendo uma tradução fidedigna para a maneira pós-moderna de 

ser do PEF, uma vez que prometer “fazer grande diferença no processo de formação da 

cidadania”, por meio da educação informal, como faz o programa, não equivale a “prometer 

um nada” e pretender fazer disso “solo para tudo” o que abrange o educar para a cidadania. 

Pelo menos é isso que a razão nos afirma. 

 

No entanto, acompanhar o funcionamento do programa e vivenciá-lo, nas várias 

escolas, traz exatamente essa sensação de estar-se diante de uma espécie de paradoxo, o qual 

uma análise dos dados apenas ratifica. Infelizmente, o PEF parece realmente propor 

“filantropia”, como quem fará uma boa “reforma” na educação, e se desenvolve como se não 

tivesse prometido “nada”, tendo declarado que sua pretensão é “formar para cidadania”. Por 
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isso, a importância em distinguir “filantropia” de “reforma” em uma ação institucional 

atualmente, pois a eventualidade, a informalidade e a falta de critérios da primeira diminuem 

muito sua eficácia quando comparada à segunda. A reforma institucional é mais objetiva, 

fiscalizável, consistente, deixa claro como a filantropia se opõe à noção de direitos, como o 

acaso da voluntariedade se distingue da obrigação, nesse caso, do Estado para com a 

educação. Afinal, não é porque se trata de uma proposta do Estado de educação informal que 

esta pode ser oferecida relaxadamente. Liberdade e informalidade, características próprias 

dessa espécie de educação, não podem confundir-se com a falta de um propósito educativo 

aceitável, bem como com ausência de planejamento e avaliação sérios por parte de quem se 

responsabiliza por cada atividade. Daí o cuidado com as ações voluntárias, o qual, diante da 

descrença geral das instituições na era pós-moderna, muitas vezes não é observado. O PEF, 

portanto, adentra as largas portas do “vale quase tudo e não precisa prometer praticamente 

nada”.  

 

Grosso modo, reformistas foram os governos na social-democracia, que garantia 

direitos sociais aos cidadãos, em suma, para que não lhes parecesse interessante uma 

divulgada idéia de revolução, cujo destino seria o socialismo. Esse reformismo nunca foi 

caridade, por mais que os neoliberais assim o afirmassem, na reforma fala-se de direitos e 

compromete-se o erário na execução dos programas — e não o “bom-mocismo” das 

iniciativas voluntárias da sociedade civil. Senão, vejamos o modelo social-democrata, 

reformista, do Welfare State, de oferecer educação informal na Itália, nos anos 1970: 

 
[...] a política social de educação é compreendida, nos anos 70, como um 
processo de passagem da forma assistencialista para o direito ao estudo, de 
maneira ampla, que ultrapassa ao estudo em si. O direito ao estudo se 
estende ao patrocínio do refeitório e ao transporte gratuito, como também às 
condições sociais, tais como para filhos de mulheres que trabalham fora de 
casa, a fim de que não fiquem pelas ruas depois da escola. Isso é garantido, 
por meio de atividades culturais extras, em que se cruzam cursos eletivos e 
cursos obrigatórios, unindo serviços colaterais à participação escolar no 
sentido estrito53.  
 

 E Manzinni-Covre prossegue, citando Ergas: 

 

Estas intervenções redefinem o significado da instrução pública e o que 
significa fazer escola hoje, o que não se trata de desenvolver simplesmente 
um projeto didático institucional/controlado, mas assumir as próprias 
condições do contexto social como parte orgânica do objeto da prática 
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institucional, fazendo, portanto, do transporte, da refeição ou da instrução 
musical, direitos universais para os quais o Estado é chamado a garantir54. 

 

Essa, supostamente, seria uma descrição aproximada do que seria o PEF numa 

versão institucional de caráter reformista. Não se falou de “trabalho voluntário”, mas, sim, de 

passar da “forma assistencialista para o direito ao estudo”. A forma assistencialista, sim, tem 

tudo a ver com “filantropia”. E, antes de alguém objetar a inadequação de se cotejar a Itália 

dos anos 1970 ao Brasil dos anos 2000, faz-se uma ressalva. 

 

Evidentemente, fala-se, na citação anterior, em “participação escolar em sentido 

estrito”, não se declama algo garantido a toda a comunidade do entorno escolar, como é o que 

necessariamente tem de ocorrer no caso do PEF, além disso, o Brasil dos anos 2000, mesmo 

em São Paulo, não se equipara economicamente à Itália. Entretanto, ao menos uma 

alimentação minimamente aceitável aos freqüentadores do programa e a orientação 

pedagógica e andragógica mais consistente aos chamados “educadores universitários” e 

“educadores voluntários” deveria ser possível concretizar, nem que fosse para disfarçar o 

caráter filantrópico do PEF. Do contrário, ou seja, como está, pode-se interpretar a atitude da 

Secretaria da Educação, de “abrir as escolas aos finais de semana”, como uma metáfora 

daquele que estende a mão a qualquer um que passe, com o fim de conseguir realizar a 

educação informal da comunidade.  

 

Essa proposta filantrópica de educação, praticada pelo PEF, difere significativamente 

da proposta mexicana, por exemplo, no que se refere à integração da escola à universidade, e 

delas à comunidade. Trata-se de uma proposta influenciada pelo método freireano, segundo 

defende João Francisco de Souza ao transcrever o relato da psicóloga clínica mexicana 

Cecília: “Não sei se no Brasil isso existe. No México, quando um estudante de graduação 

termina seu curso, tem a obrigação de realizar, através do Estado, seis meses de trabalho 

comunitário. Um trabalho profissional. Ninguém recebe o título sem realizar esse serviço 

social”55.  

 

Tal medida, se implementada numa parceria entre o PEF e as universidades estaduais 
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paulistas, apenas para começar, representaria um substancial avanço, em termos de política 

pública de educação, no que concerne à formação oferecida pelo programa hoje — haja vista 

o subaproveitamento escandaloso do talento dos universitários que nele se encontram e, por 

que não, dos universitários que ainda estão longe do programa e usufruem de um serviço 

público freqüentemente acusado de não dar o retorno social que deveria, qual seja, o ensino 

superior estatal. Muito se fala de cobrar mensalidades nas universidades públicas, de 

privatizá-las porque são caras e beneficiam apenas privilegiados, na maioria, provindos da 

classe média e até de famílias abastadas, tomando como referência o vergonhoso nível de 

pobreza brasileiro. Mas poucos defenderiam, como alternativa a tais saídas consumistas, uma 

proposta como essa, exemplificada pelos universitários mexicanos. Infelizmente, no Brasil, há 

muitos que desfrutam as benesses do serviço público, mas prefeririam pagar, porque podem, a 

ter que conviver com as dificuldades da periferia que, proporcionalmente, sacrifica mais sua 

renda do que eles para manter a engrenagem do Estado funcionando. E nisso persiste o 

definhamento moral, entre outros, do investimento na universidade pública.  

 

Talvez, se professores, médicos, sociólogos, advogados, dentistas, nutricionistas, 

cineastas, psicólogos etc., recém-formados pela USP, Unesp, Unicamp, pelas universidades 

federais, tivessem que desenvolver um projeto por 6 meses para a comunidade de uma das 

escolas públicas paulistas56, auxiliado por estudantes de sua área, que fossem bolsistas do 

programa, poderíamos tornar mais humana, democrática e republicana a formação desses 

profissionais. Se assim fosse, provavelmente a sociedade veria quão bem investido é o 

dinheiro de seus impostos na formação de seus jovens, mesmo que a maioria dela não os veja 

tão “seus”, por faltarem mais pardos, pretos e suburbanos entre tais formandos. Sem sonhar 

alto, isso certamente também potencializaria a qualidade da formação oferecida aos 

freqüentadores do programa e surtiria o mesmo efeito positivo na formação dos próprios 

Educadores Universitários que atuam no PEF. Tudo por uma razão muito especial: a coragem 
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de suplantar o paradigma filantrópico do “trabalho voluntário” por um modelo mais 

educativo, o do “trabalho comunitário”. O voluntário, geralmente, ufana-se em seu ego, por 

levantar-se dentre as muitas almas que considera parasitar a terra. Porém, o trabalho 

comunitário não deixa um “eu” destacar-se orgulhosamente; ou somos “nós”, comunidade, ou 

não somos ninguém. Evidentemente, este último é bem mais formativo para o cidadão, em 

termos de solidariedade, de trabalho em equipe. 

 

Entender essa diferenciação traz uma lupa sobre o caráter educativo das múltiplas 

ações realizadas no PEF, com o apoio do Instituto Brasil Voluntário — Faça Parte, o Instituto 

Ayrton Senna, entre outros. Em 20 de novembro 2008, ao acessar o sítio eletrônico oficial de 

apresentação do programa57, observou-se que ele contava com 18.548 estudantes 

universitários e 20.88558 voluntários. Levando isso em consideração, percebe-se a 

representatividade dessa espécie de trabalho no âmbito do programa, pode-se, assim, dizer 

que os voluntários são praticamente uma das pernas do gigante. Realizam atividades que 

dificilmente fogem daquele conjunto de ações compreendidas típicas da pós-modernidade, 

conforme descrito anteriormente. A propósito, Milú Vilela, Presidente do Faça Parte – 

Instituto Brasil Voluntário, quando do lançamento da edição comemorativa do aniversário do 

programa, mostrou bem qual a leitura que se faz no PEF sobre tais ações: “Sem desvirtuar as 

funções essenciais de formação e construção do conhecimento, o voluntariado educativo 

exerce na escola uma função catalisadora e estimuladora do exercício da cidadania, 

preparando o aluno para a participação social e política”
59

. 

 

Ela disse bem: “sem desvirtuar as funções essenciais de formação e construção do 

conhecimento”, o que é impossível quando mais da metade dos educadores que desenvolvem 

diretamente as atividades do programa é de voluntários e a outra metade nem formada é (caso 

dos Bolsistas); quando não há educadores (formados) que, com um rigor mínimo, observem, 
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orientem e avaliem o trabalho voluntário realizado, como observamos ser comum ocorrer nas 

escolas.  

 

Outro ponto importantíssimo que decorre do voluntariado são as parcerias com 

empresas, ONGs, associações etc., uma espécie de trabalho voluntário na versão pessoa 

jurídica. Assim, como as pessoas físicas, empresas e outras entidades ocupam o espaço 

deixado vago pelo Estado com atividades que respondam àquilo que se entende por 

responsabilidade social, um conceito criado, tudo leva a crer, para preencher a omissão 

surgida com a ausência da responsabilidade estatal. Segundo Antônio Carlos Martinelli, 

consultor empresarial do Gife e sênior fellow do Instituto Synergos, uma definição de 

responsabilidade social empresarial, bem resumidamente, está nas palavras de John 

Whitehead, ex-presidente da Goldman Sachs:  

 

Não pense que parceria é algum tipo de caridade pela qual seremos 
recompensados no Céu. Você é recompensado de imediato porque sua 
empresa será reconhecida como sendo consciente de sua responsabilidade 
social. Você atrairá funcionários de melhor qualidade, subirão as cotações de 
suas ações e toda sorte de boas oportunidades advirão disso60. 

 

O que de fato parece ter-se tornado um consenso nas sociedades pós-modernas, haja 

vista muitas das ações noticiadas no sítio eletrônico oficial do PEF, das quais selecionamos 

três que nos pareceram emblemáticas, no sentido de deixar claro o caráter educativo por trás 

dessa postura tida pela maioria como “politicamente correta”. Vamos a elas. 

 
O Projeto foi desenvolvido, desde 2005, pelo Aluno Monitor, Bruno 
Fernandes Goulart, coordenado pelo Profº Luiz Fernando Leandro – 
Educador Profissional do PEF, e capacitado pela ATP de Tecnologia 
Educacional, Profª Lucielena de Souza Colomaco, em parceria com a 
Microsoft do Brasil.  
O Projeto “Rompendo Barreiras” tornou a escola ponto de referência da 
pequena cidade de 3000 habitantes, atraindo pais e jovens da comunidade 
aos finais de semana, para o uso da sala ambiente de informática do 
Programa Escola da Família.  
Essas pessoas buscam o conhecimento digital e contribuem para que o 
projeto atinja seus objetivos: inclusão digital, preparação para o mercado de 
trabalho ou aprimoramento profissional e valorização do ser humano.  
O Grande Prêmio consiste numa viagem ao Microsoft Innovative Teachers 
Forum, na Filadélfia, EUA, em novembro de 200661. 
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 Parceiros do evento: Estevão Camolesi [Consultor Motivacional, que 
ministrou nesse dia palestra sobre o tema: “Como construir uma carreira de 
sucesso”], Sorrident`s com doação de kit´s para todos os participantes, 
Moleque Esportes com doação de materiais de apoio para o jogo do Agita, 
CET que acompanhou a caminhada para segurança do trajeto, Secretaria 
Municipal de Educação que contribuiu emprestando 250 cadeiras e Parque 
Cidade Escola da Juventude que cedeu o espaço para as atividades lúdicas62. 
 
A EE José Florêncio do Amaral, do município de Monções - Diretoria de 
Ensino de Votuporanga - ficou entre as 10 escolas finalistas do 7° Prêmio 
Escola Voluntária, promovido pela Fundação Itaú Social e Pela Rádio 
Bandeirantes, dentre as 782 escolas inscritas com o Projeto Inclusão 
Digital do Game Superação Jovem do Programa Escola da Família.  
O referido prêmio tem por objetivo divulgar o trabalho voluntário entre os 
alunos e a comunidade. Na José Florêncio do Amaral, o projeto visa integrar 
a escola e a comunidade com o objetivo de expandir o espaço de 
aprendizagem, atendendo a crianças, jovens e adultos na sala ambiente de 
informática. É desenvolvido aos finais de semana com horários para aula de 
informática aos adultos e acesso à internet para qualquer membro da 
comunidade.  
Os Gamistas assumem as aulas, elaboraram as apostilas e oferecem aos 
adultos o curso básico de computação. No horário de acesso à Internet, 
juntamente com outros voluntários, cuidam da sala, registram o nome 
dos usuários e prestam auxílio ao que for necessário. 
No último dia 13 de agosto, os alunos do game receberam a visita do 
repórter André Russo, da Rádio Bandeirantes, e a Coordenadora do Prêmio, 
Priscila Bessa, que ministraram um curso de 06 horas, fornecendo aos alunos 
subsídios para a produção de uma reportagem. 
De 7 a 12 de novembro, alunos e um professor responsável participarão, em 
São Paulo, de um encontro com as 10 escolas finalistas, onde realizarão 
oficinas de voluntariado, visitarão a sede do Grupo Bandeirantes de 
Comunicação, o Instituto Itaú Cultural, pontos turísticos da cidade de São 
Paulo e receberão o troféu da premiação.  
Serão premiadas as 3 melhores reportagens - 1°, 2° e 3° lugares - entre as 10 
escolas classificadas, com uma viagem e computadores63.  
 

Disso tudo, vê-se a imbricação entre empresas, trabalho voluntário, promoção 

comercial e manutenção da precariedade das ações, uma vez que, na melhor das hipóteses, 

desenvolvem-se “projetos”, nas iniciativas mais consistentes, os quais não vão além de si 

mesmos e da promoção da imagem e dos nomes de seus realizadores. Em suma, uma 

pirotecnia a alardear boas ações sociais, cuja seriedade e resultados educativos dificilmente 

ultrapassam o improviso, o amadorismo e a propaganda sofisticada de algumas marcas, que 

viram na ausência do Estado um campo enorme para a filantropia. O liberalismo econômico 
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tanto combateu o paternalismo do Estado após a segunda metade do século XX, que, agora, 

quando a tutela estatal se retira cada vez mais da escola, poderia defender a soberania civil, a 

autogestão escolar pela comunidade. Mas assim como traiu os anseios populares dos 

jacobinos na Revolução Francesa, articula-se atualmente com essa espécie de “Napoleão 

moderno”, chamado trabalho voluntário, e suplanta o paternalismo estatal, valendo-se do 

apadrinhamento pelo capital. É o que confessa Martinelli: 

 
Salto qualitativo, valor agregado — esses são os autênticos produtos de uma 
parceria eficaz. Vera Pinho, diretora de uma escola pública no Morro do 
Papagaio, em Belo Horizonte, declarou em um seminário: “Os empresários 
acham que só precisamos de dinheiro; nós precisamos de capacitação 
profissional e envolvimento da empresa num apadrinhamento que nos 
permita voar mais alto”. Oxalá houvesse o espírito de uma Vera Pinho em 
cada escola!64  

 

Logo, os capitalistas, exercendo sua influência de mecenas da pós-modernidade, 

constituem o braço forte de programas como o PEF. Os governos, então, comodamente, aliam 

estes ao chamado “terceiro setor”, buscando uma zona de conforto, em termos de 

legitimidade, para os cortes orçamentários, para a frouxidão técnica e a ficção avaliativa aos 

quais costumam submetê-los. Essa espécie de “orfandade”, consentida pelo Estado na 

educação, e em outras áreas, deixa as empresas, ONGs, associações e voluntários numa 

situação privilegiada moralmente para “resgatar” as escolas públicas e os programas 

educacionais estaduais das carências em que definham.  

 

Nisso, não se quer menosprezar ou distorcer o valor positivo de muito do trabalho 

voluntário e até do que é realizado por essas pessoas jurídicas e entidades, o que, em si, 

merece ser aplaudido tanto quanto qualquer obra assistencial, feita com dignidade, em prol de 

crianças abandonadas etc. Frisa-se apenas que, com a alta carga tributária de nosso País e no 

Estado mais rico da Federação, esse tipo de trabalho deveria ser esporádico, suplementar, e 

não básico no PEF, além do que, deveria também receber um monitoramento mais rígido por 

parte dos educadores que atuam no programa.  

 

Apenas a título de exemplo, observemos a primeira e a terceira notícia citada: O que 

de fato foi ensinado à comunidade? Qual a capacidade profissional dos estudantes referidos 

para oferecerem tais cursos de informática e, ainda mais importante, para preparar as 
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apostilas? Quem acompanhou e orientou esses alunos, era um Bolsista ou um educador 

formado na área de informática? Qual a qualidade dos computadores e desse acesso à Internet, 

a organização didática do curso? Qual o apoio financeiro, se existiu, como ocorreu? O que os 

participantes pensam e sugerem em relação a tal curso? São questões que geralmente têm as 

respostas mais decepcionantes quando acompanhamos atentamente ações como essas. 

 

Os “gamistas” são estudantes de Ensino Fundamental II e Médio, participantes do 

“Game SuperAção”, proposta do Instituo Ayrton Senna no interior do PEF. Realizam os 

trabalhos mais bonitos e próximos de transformadores no programa. Numa análise 

benevolente, seria o passo mais avançado do ponto de vista formador para um cidadão entre 

todas as ações do PEF, embora, como se verá mais adiante, discordemos da noção básica do 

Game: o protagonismo juvenil. Presenciamos a apresentação, na escola Orestes Guimarães, 

do trabalho realizado no ano de 2007, sobre o tema: “Leitura: a grande sacada da galera 

SuperAção”. Conforme relatado pelo Educador Profissional naquela ocasião, em 2006, o tema 

fora: “Participação social”; em 2005: “Protagonismo Juvenil”; em 2004: “Mobilização”. Em 

todos os anos, a idéia seria divulgar que o “Jovem é a solução”. Existe um “Circuito Ayrton 

Senna da Juventude”, no qual os jovens, inicialmente, apresentam na própria escola, aos 

professores e gestores, o resultado do trabalho de sua equipe no Game; depois, esse resultado 

é compartilhado com outras escolas, regionalmente e, após, com escolas de todo o Estado.  

 

Não foi possível um aprofundamento maior sobre as características e funcionamento 

desse Game, o que se notou por depoimentos é que para ele funcionar o Educador 

Coordenador das atividades, geralmente um dos bolsistas, deve ser muito carismático a ponto 

de conquistar a adesão de alguns jovens que, por sua vez, consigam mobilizar o máximo de 

colegas possíveis a fim de formar a equipe que, com base no tema daquele ano, tentará 

resolver problemas que afetam a escola e a comunidade. Por depender dessa sintonia e 

características pessoais de educadores e de alguns estudantes dispostos e com tempo para 

tanto, em muitas escolas o Game, digamos, deixa de ser jogado. Um(a) Educador(a) 

Universitário(a) reclamou do fato de a proposta do Game já vir pronta. Por exemplo, em 

2007, quando o tema era Leitura, a lista de livros fora prescrita para que fossem trabalhados 

com os estudantes de cada escola sem que houvesse uma consulta sobre as preferências dos 

estudantes e/ou educadores. Sugeriu que houvesse um planejamento mais consultivo por parte 

dos organizadores do Instituto. 
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Conversando com uma Educadora Universitária da escola Wilson Rachid, no Itaim 

Paulista, procurou-se depreender o que de melhor pode fazer o Game, pois ela fora convidada 

a dar capacitação para educadores universitários de outras escolas da Diretoria Leste-2, a fim 

de melhorar o desempenho da proposta nestas também. Então, testemunhou o seguinte: 

 
A maioria das pessoas que entraram no Game saíram trabalhando 
[empregadas]. É porque aqui eles aprendem a lidar com problemas, a 
experiência na escola ajuda lá fora. Na minha época [de estudante], eu era 
muito “tapada”, tive experiências muito ruins, tinha medo dos professores de 
Matemática. Aqui eles podem falar 65. 

 

Tanto quanto ela, havia um rapaz, Jefferson, 16 anos, 1º ano do Ensino Médio, que, 

segundo essa Educadora, seria o melhor exemplo do poder transformador do Game, a quem 

entrevistamos. Afirmou que se não fosse o programa “já estaria nas drogas”, que estuda em 

outra escola, mas freqüenta o PEF na Wilson Rachid porque em sua escola “o pessoal era 

muito desanimado”. Declarou ainda que o Game o levou a perder a timidez e a se relacionar 

melhor com os outros, desenvolvimento pessoal que, segundo ele, foi decisivo para um amigo 

seu ser escolhido numa entrevista de emprego. Confessou que sempre dá entrevistas sobre o 

programa, porém, o que mais impressionou foi quando definiu o que é ser cidadão para ele: 

“Ser cidadão é aquele que sabe falar, sabe escutar e aquele que é escutado na hora que fala”66.  

 

Com essa afirmação, esse jovem resumiu, a nosso ver, o objetivo principal da escola 

brasileira no que se refere a formar cidadãos, algo tão malfeito se pensarmos na complexidade 

de sua definição e olharmos atentamente para a habilidade comunicativa dos estudantes. 

Primeiro, é raríssimo encontrar um jovem, estudante das escolas públicas, com a visão 

política mais madura, como a desse garoto; segundo, o fato de não saber escutar é uma marca 

educacional não só das novas gerações como de todos os vitimados pela dependência do 

controle remoto. Assim como não suportamos ouvir por muito tempo o discurso de quem quer 

que seja na televisão, também operamos no restante de nossos diálogos: devem ser rápidos e 

superficiais. O que costuma impedir o diálogo também dos jovens com os pais e com os 

professores, além de tornar as aulas expositivas, o instrumento principal, senão exclusivo, da 

maioria dos professores da escola pública, em uma “missão impossível”. E, por último, a 

exigência do direito de ser escutado quando se fala decorre do aprendizado de saber escutar, 

portanto, um direito geralmente negligenciado, e assim permanece até a morte do cidadão. 

                                                 
65  N.P. 
66  N.P. 
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Afinal, este, se não estiver entre aqueles chamados formadores de opinião, dificilmente será 

ouvido pelo poder público e por outros. Enfim, nessa sábia definição do jovem Jefferson, 

resumiu-se um dos maiores problemas na formação escolar, no que tange à cidadania: a 

capacidade de argumentar e marcar posição a fim de fazer valer direitos e deveres 

constitucionais, a capacidade de compreender os argumentos vindos dos membros da 

coletividade, principalmente aqueles capciosos, e a consciência de seu valor enquanto 

membro político de uma comunidade e, assim, com total direito de ser ouvido e respeitado em 

sua fala. 

 

Do exposto, considerado o bom trabalho do Game, embora deva ser aperfeiçoado em 

sua escuta à comunidade escolar e no que tange ao ilusório valor de “protagonismo” (como 

veremos); refletida a importância da comunidade, intitulada “família” de forma político-

pedagógica equivocada; aceitas as ações pós-modernas pró-educação e saúde etc., articuladas 

com grupos, empresas, entidades e pessoas que não fazem suas críticas ao programa e ao 

Estado, talvez, para não macular o caráter filantrópico ao qual parecem tão conformadas em 

compactuar; ressalvado o desempenho de fato educativo, como se tentou mostrar nessa 

esforçada descrição crítica do programa, pensamos qual formação para cidadania há no Escola 

da Família. Haveria uma correspondência entre o exposto neste capítulo e a citação a seguir 

de Chalita. Vejamos: 

 
Todos estão unidos em prol da implementação de uma educação de 
excelência. Educação que não se restringe aos estudantes regularmente 
matriculados, mas que se expande para um número cada vez maior de 
pessoas. Nosso sonho — ou melhor, nosso programa — já vem despertando 
a atenção e o interesse de outros estados e até de outros países, que vêem, 
nessa iniciativa, uma alternativa eficaz para a formação de cidadãos mais 
conscientes, talentosos, criativos, competentes. Meninos e meninas que, em 
breve, irão construir as futuras gerações. Homens e mulheres que, no que 
depender de nós, terão inúmeros motivos para cantar e para edificar suas 
vidas com mais poesia, felicidade e amor67. 

 

Certamente, o ex-Secretário de Educação, no cargo até março de 2006, refere-se, nessa 

passagem, a um programa um pouco diferente daquele que encontramos quando da pesquisa 

de campo, no ano 2007, já sob o Governo José Serra. No entanto, sua essência é a mesma, 

exceto na proposta educacional que, pelo constatado, passou a priorizar mais a comunidade 

escolar em detrimento da extra-escolar na nova gestão, amenizando ainda mais seu caráter 

                                                 
67 CHALITA, Gabriel . In: COSTA, Adriano (Org.) et al. Escola da Família/Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação. Diretoria de Projetos Especiais. São Paulo: FDE, 2004, p.8. 



 64
comunitário. Não obstante, a organização administrativa, a gestão dos recursos humanos, o 

acompanhamento e fiscalização da realização do programa, a qualidade das atividades, 

inclusive sua diversidade, e a orientação para parcerias de certo modo mantiveram-se. Dessa 

forma, pode-se dizer que o PEF, em sua pós-modernidade essencial, forma os cidadãos que 

Raymundo de Lima descreve: sujeitos que assumem a necessidade de ações voluntárias e 

liberam sua consciência de um ônus moral. Com isso, recompõem sua auto-imagem pessoal e 

social de forma positiva, mesmo que isso não diminua significativamente a marginalização 

daqueles a quem auxilia nem responsabilize o Estado por ser omisso. Afinal, o que interessa e 

basta é haver a solidariedade, já que se presencia uma época em que possuem status os 

cidadãos que ostentam seu desprezo à política.  

 

Em suma, é uma formação de certa forma rica para o indivíduo, mas pobre para a 

comunidade, para a sociedade como um todo. Apresenta um mundo repleto de possibilidades, 

as quais não levam a pessoa muito além de seu ponto de partida, embora traduzam a hipótese 

de converter este mundo chamado PEF num projeto mais bem estruturado profissional e 

financeiramente. A impressão que se tem, ao participar da maioria das atividades do 

programa, é que este se coloca perante os freqüentadores como uma ponte interrompida no 

meio, donde se vê a meta de “realização cidadã” ao longe, mas ficamos todos sem recursos 

para alcançá-la; ou ainda, como se estivéssemos diante de um imenso quebra-cabeças no qual 

as peças estão posicionadas, prontas para o encaixe, mas não se juntam.  

 

Todavia, para o nosso estado de necessidade na área educacional, não há dúvida de 

que o PEF seria, como diria o poeta:  

Uma flor ainda desbotada/ ilude a polícia, rompe o asfalto. / Façam completo 
silêncio, paralisem os negócios, / garanto que uma flor nasceu. / Sua cor não 
se percebe. / Suas pétalas não se abrem. / Seu nome não está nos livros. / É 
feia. Mas é realmente uma flor. / Sento-me no chão da capital do país às 
cinco horas da tarde / e lentamente passo a mão nessa forma insegura. / Do 
lado das montanhas, nuvens macias avolumam-se. / Pequenos pontos 
brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. / É feia. Mas é uma flor. 
Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. (Drummond) 

 

 



 65
 

4- PEF, UMA “ENZIMA” EDUCACIONAL? 

 

 

Diz um Manual de Biologia de Ensino Médio: “as enzimas compõem um grupo de 

proteínas especiais que têm a capacidade de catalisar reações intra e extracelulares.[...] Uma 

enzima é capaz de acelerar de 100 milhões a 100 bilhões de vezes a velocidade com que 

transcorreria uma reação sem a presença delas”. Embora se trate de uma literatura inusitada, 

“alienígena”, para explicar fenômenos educacionais, foi o modo mais didático que se 

encontrou para explicar como o PEF pode, se bem estruturado e conduzido e, portanto, se 

corrigidas suas principais falhas, contribuir para acelerar uma necessária transformação do 

ensino tradicional e caótico que temos, entendendo a escola como uma das principais 

“células” do corpo social, que também precisa proporcionar educação nos âmbitos intra e 

extra-escolares. Dessa forma, mesmo não tendo talvez uma expressiva potência para acelerar 

a velocidade de uma transformação na escola, o PEF seria como uma espécie de “enzima” 

suficientemente capaz de catalisar mudanças que, somente após experimentadas, poderiam 

dar a dimensão de sua eficácia no que tange a rejuvenescer o espírito escolar, no caso, da rede 

estadual de ensino e, por meio disso, tornar menos inóspito a professores, funcionários e 

estudantes esse lugar tão desagradável que se tornou a escola para a maioria deles. 

 

Verificou-se a latência desse potencial, no programa, durante as visitas às escolas, 

no acompanhamento das atividades educacionais nele realizadas, por sua forma e proposta de 

trabalho na educação informal, ou melhor, extracurricular, na sua interação com a 

comunidade interna e externa à instituição nos finais de semana. Tal universo organizacional 

tão apartado do currículo regular e da vida escolar formal é que nos despertou o interesse por 

uma análise do PEF nessa perspectiva que mostra o quão vivificante pode ser para a escola 

formal integrar-se mais intensamente ao funcionamento da escola informal, no Estado de São 

Paulo, personificada pelo PEF. Essa relação promissora, mas ainda pouco aproveitada, bem 

como a viabilidade de uma educação para a cidadania são duas realizações que, neste 

capítulo, tentaremos mostrar como factíveis. Relembramos: “Uma flor nasceu. É feia. Mas é 

uma flor”. 

 

Convém lembrar, a princípio, que os dados coletados na pesquisa sobre o PEF 

conformam uma realidade educacional muito delicada para ser analisada. Isso porque, embora 
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o programa funcione, na maioria das vezes, como mera “ocupação/distração” para “jovens 

desocupados”, um “lazer emergencial” e tenha espaços e potencial significativos ainda 

ociosos, ele, de fato, oferece serviços relevantes à Comunidade em vários momentos. E o 

mais importante sobre o tema: Se o PEF ainda não educa, com a qualidade necessária, a fim 

de formar para a cidadania — como visto e veremos ainda melhor (essa ponte interrompida ao 

meio) —, é um programa que traz em si a semente da complementaridade do ensino formal. 

Em outras palavras, se a escola ensina ou tenta ensinar aos estudantes a instrução básica em 

seu horário habitual de aula, ao PEF é intrínseca a forma construtivista de proporcionar 

satisfatoriamente a aprendizagem de valores necessários para o cumprimento eficaz do art. 

205 da Constituição brasileira atual: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho68. (grifo nosso) 

 

Pode-se dizer que esse trecho destacado anteriormente, descreve a lacuna que a escola 

apenas excepcionalmente tem conseguido preencher e, além disso, explica o motivo de termos 

sempre em pauta a “crise da educação”, pois a escola atual, de regra, desenvolve 

minimamente a pessoa, prepara mal para o exercício crítico e consciente da cidadania e, com 

exceção de algumas ainda boas escolas técnicas, não prepara em quase nada para a 

qualificação do trabalho. Afinal, não é raro encontrarmos entre os recém-formados de Ensino 

Médio das escolas públicas estaduais quem não saiba ler e escrever satisfatoriamente, há 

casos até de pessoas entre eles que desconhecem “ordem alfabética”: habilidade mínima para 

manusear um dicionário ou uma gaveta de arquivo em uma empresa ou escritório qualquer. 

Logo, aquilo que se chama de “crise”, infelizmente tem-se tornado cada vez mais um 

eufemismo para a tragédia educacional do sistema de ensino paulista e... quem dera fosse 

apenas o paulista que estivesse em tal situação. 

 

Logo, o que se quer enfatizar é que o PEF é outra face dessa escola, as deficiências 

dele têm a mesma origem das que são percebidas de segunda a sexta-feira na execução do 

currículo regular. Porém, o que ocorre é que corrigir os problemas do PEF pode ser bem 

menos caro, menos demorado e, por isso, estrategicamente mais frutífero, não apenas para 

                                                 
68  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado, 1988. 
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cumprir o art. 205 da Constituição, mas também para tornar mais eficiente e palatável a escola 

da qual muitos de nós, usando palavras da Poética de Manuel Bandeira, já estamos “fartos”, 

por ela ter um “lirismo comedido/ [...] bem comportado/ [...] funcionário público com livro de 

ponto expediente/ protocolo de apreço ao Sr. Diretor”; fartos “desse lirismo que pára e vai 

averiguar no dicionário o/ cunho vernáculo de um vocábulo”; fartos desse “lirismo que 

capitula ao que quer que esteja fora/ de si mesmo”. Aliás, ainda usando as palavras do poeta, 

essa escola que conhecemos “de resto não é lirismo/”, está mais para “contabilidade tabela de 

co-senos secretário/ do amante exemplar com cem modelos de cartas/ e as diferentes maneiras 

de agradar as mulheres, etc.”. Eis a escola formal e burocrática, aquela que, segundo Aquino, 

está incumbida de ensinar “o conhecimento clássico, via as Ciências, Artes e Humanidades” 

e, em meio a isso, “propagar os valores de uma cultura democrática, tais como respeito 

mútuo, liberdade, autonomia, justiça enfim”69, duas ações que Araújo lê, respectivamente, 

como “dois eixos indissociáveis”: 

 
O primeiro eixo, a “instrução”, trata daqueles conhecimentos construídos 
historicamente pela humanidade e que cada cultura decide transmitir às 
futuras gerações. Assim, cada cultura, em cada momento histórico, estrutura 
a educação de seus alunos e suas alunas em torno de determinados conteúdos 
que consideram relevantes, geralmente relacionados a áreas disciplinares 
como Matemática, Língua, História, Ciências, Educação Física, Artes etc. O 
segundo eixo trata da “formação ética” do cidadão e da cidadã, da busca 
pelo desenvolvimento de alguns aspectos que dêem aos jovens e às crianças 
as condições físicas, psíquicas, cognitivas e culturais necessárias para uma 
vida pessoal digna e saudável e para poderem exercer e participar da vida 
política e da vida pública da sociedade, de forma crítica e autônoma70. (grifo 
nosso)  

 

Uma dicotomia colocada aqui apenas para termos didáticos, pois não há dúvida de que 

a prática educativa, do ensino, prima por um desses eixos, mas não age só por um deles — 

ambos são inapagáveis em qualquer atividade na instituição escola. Contudo, dadas as 

particularidades de nosso objeto de estudo, a análise deste trabalho está focada nesse 

“segundo eixo”, em que se situa o PEF, a escola (ou organização) informal. Esta que Licínio 

C. Lima relata como de importância secundária para boa parte dos que analisam a organização 

escolar: 

 
Partindo em busca de uma organização burocrática, existiam basicamente 
dois tipos de soluções: grande parte da realidade organizacional parecia 

                                                 
69

 AQUINO, Júlio Groppa. Diálogos com educadores: o cotidiano escolar interrogado. São Paulo: 
Moderna, 2002. p. 27. (Coleção Educação em pauta).  

70   ARAÚJO, 2003, p. 30. 
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explicável pelo modelo teórico adoptado e não colocava dificuldades de 
vulto, dado que, aparentemente, quase tudo se passava conforme estava 
previsto; as incongruências e as dificuldades detectadas seriam remetidas 
para o quadro da organização informal, tradicionalmente considerada pela 
teoria, configurando uma área relativamente importante, mas longe de ser 
central, que com alguma facilidade se integraria no domínio das disfunções 
do sistema organizatório71.  

 

Logo, pela própria natureza do PEF, essas aparentes “disfunções” da escola enquanto 

organização informal são centrais nesta análise, mesmo porque, de acordo com Aquino, “o 

sucesso escolar é garantido principalmente pelas vias informais, ou seja, pelo vínculos que se 

estabelecem entre aluno e professor”72; além disso, “a molecada gosta da escola; eles não 

gostam é da sala de aula. A escola representa um espaço de convivência muito valorizado”73. 

E, não obstante ele advirta que os professores “nunca serão de fato ‘amigos’” dos estudantes, 

recomenda aos profissionais da educação que se aproximem mais da juventude, que sejam 

mais “amigos” de seus alunos. “Essa é, inclusive, uma demanda onipresente dos jovens. Eles 

querem professores mais próximos, mais camaradas. É o tipo de profissional mais adorado 

por eles”74. Esse é o lirismo ausente na escola formal, cuja realização no interior do PEF, 

espaço da organização informal, é extremamente viável, embora ainda não ocorra 

institucionalmente, senão por osmose, devido a problemas graves em seu modus operandi, 

carente basicamente de um melhor planejamento, mais democracia em sua gestão e de 

recursos para sua execução nas escolas. 

 

Com isso, é preciso ressaltar que o que estamos a propor não é uma escola estadual 

tradicional e da “instrução” durante a semana, e outra democrática aos finais de semana, 

ambas funcionando num mesmo local e atendendo uma mesma comunidade. Propomos sim 

que ambas as faces (ou “eixos”) de uma mesma escola se integrem e complementem-se. 

Desse modo, tornando íntegra também aquela metafórica ponte interrompida ao meio, antes 

que permitisse a formação para a cidadania à sua comunidade intra e extra-escolar. O PEF 

seria um catalisador da reação educacional contra um dos principais sintomas da crise escolar: 

desmotivação e alienação docente e discente. Isso porque, pelas vias informais, estudantes, 

professores e demais servidores da escola aproximam-se afetivamente, fora das pressões 

formais criadas pela necessidade de cumprir o amplo conteúdo, descrito pelos Parâmetros 

                                                 
71  LIMA, 1998, p. 160. 
72  AQUINO, 2002, p. 39. 
73  Ibid., p. 42. 
74  Ibid., p. 43. 
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Curriculares Nacionais (PCNs) e cada vez mais exigido pela Secretaria de Educação75. E se 

esta mesma reconhece que o professor vive num “clima de panela de pressão” e prescreve que 

o tempo dele deve ser “totalmente dedicado à sala de aula”, ou seja, à fervura da panela, que 

ânimo terão os professores e estudantes para cumprir tal currículo e qual a qualidade da 

relação entre eles?  

 

Embora a aparente seriedade e boa-fé em seu teor, a Proposta Curricular para Ensino 

Fundamental e Médio implantada em todas as escolas estaduais em 2008, não conseguiu 

tocar, pelo que se viu, num ponto fundamental: o currículo oculto da organização. Tanto que 

há relato de professores sobre o caráter policialesco da fiscalização do cumprimento dos 

tópicos de cada disciplina. Há escolas em que o Diretor e/ou o Professor Coordenador 

requisitam cadernos de estudantes das turmas para verificar se o professor está dando a 

matéria estritamente como determinado pelo caderno curricular da respectiva disciplina, o que 

cria um clima ainda mais tenso, de desconfiança e perseguição burocrática, mesmo que se 

preserve a liberdade didática de se ministrar os conteúdos. Dessa forma, o currículo oculto, 

que deveria ser bem visível como deficiência grave em escolas que têm “clima de panela de 

pressão”, continua sendo deixado de lado. Tudo indica, portanto, que o clima organizacional 

de fábrica continuará a viger em nossas escolas, consoante a descrição de Alvin Toffler: 

 
Estruturada segundo o modelo da fábrica, a educação em massa ensinava 
escrita, leitura e aritmética básicas, um pouco de História e outras matérias. 
Este era o curriculum ‘descoberto’. Mas sob ele encontrava-se um 
curriculum invisível ou ‘encoberto’, muito mais fundamental. Consistia — e 
ainda consiste em muitas nações industriais — em três cursos: um de 
pontualidade, outro de obediência e outro de trabalho de rotina, repetitivo76.  

 

É esse currículo encoberto que pode ser mudado pelas ações no âmbito da educação 

informal em que se encontra o PEF e, assim, alterar positivamente o “clima organizacional” 

na escola, aquele que, segundo Chiavenato, “está intimamente relacionado com o grau de 

motivação de seus participantes”77. Não fosse assim tão grave a situação nesse aspecto, por 

                                                                                                                                                         
 
75  Em 2008, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lançou uma “Proposta Curricular para 

Ensino Fundamental e Médio”, no Caderno do Gestor, direcionado ao Professor Coordenador da 
Escolha, afirma-se: “O tempo do professor é precioso e deve ser totalmente dedicado à sala de aula. 
Um conselho: evite as burocracias. Os professores vivem em um ‘clima de panela de pressão’” 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO — Proposta Curricular para 
Ensino Fundamental e Médio. Caderno do Gestor, São Paulo, 2008. p. 31). 

76   TOFFLER, apud LIMA, 1998, p. 59.  
77 CHIAVENATO, 1985 apud LIMA, 1998, p. 67. 
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um lado, as escolas não teriam tantas grades que, mesmo assim, não impedem muitos alunos 

de fugir às aulas sempre que podem, e, por outro, os professores não faltariam de maneira tão 

expressiva ao longo do ano como relata reportagem do jornal Folha de S.Paulo, na qual 

declara um professor de uma unidade do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo: “O 

professor não é valorizado, entra em depressão, tem problemas na voz. Eu estou 

desmotivado”78. O Sindicato dos professores estaduais (Apeoesp), por sua vez, afirma que 

“com jornadas extenuantes, classes superlotadas, o professor adoece e precisa faltar”. Em 

pesquisa conjunta com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese), o Sindicato expõe o seguinte resultado na mesma reportagem: 

“61% dos professores dizem sofrer de nervosismo, 57% têm falhas na voz e 44% apresentam 

angústia”79. Logo, a desmotivação em razão da precariedade do clima organizacional na 

escola fica evidente. 

 

Já a alienação pode ser percebida, segundo definição de Claude Lefort, como o “estado 

do homem dilacerado, condenado a se fixar para se realizar mas incapaz de encontrar o 

universal no particular”80. A isso que nos referíamos quando apontamos como sintoma da 

crise escolar a alienação docente e discente: ambos estão na sala de aula, na práxis educativa, 

mas geralmente sem enxergar onde esta se encaixa no projeto educacional da instituição e da 

sociedade. Sentem-se como “condenados a se fixar” naquele espaço em que não há 

sentimento de pertencimento, em que poucos se sabem parte da construção da formação 

intelectual, cultural e ética de uma nação. Não percebe o cidadão na escola o que viu o 

Operário em Construção de Vinícius de Moraes: 

 

Ele, um humilde operário,/Um operário em construção./Olhou em torno: 
gamela/ Banco, enxerga, caldeirão/ Vidro, parede, janela/ Casa, cidade, 
nação!/ Tudo, tudo o que existia/ Era ele quem o fazia/ Ele, um humilde 
operário/ Um operário que sabia/ Exercer a profissão./ 
Ah, homens de pensamento/ Não sabereis nunca o quanto/ Aquele humilde 
operário/ Soube naquele momento!/ Naquela casa vazia/ Que ele mesmo 
levantara/ Um mundo novo nascia/ De que sequer suspeitava./ O operário 
emocionado/ Olhou sua própria mão/ Sua rude mão de operário/ De operário 
em construção/ E olhando bem para ela/ Teve um segundo a impressão/ De 
que não havia no mundo/ Coisa que fosse mais bela. 

 

Ora, essa percepção de ver na própria mão a edificação de um país é um ótimo 

                                                 
78 30 mil professores faltam por dia na rede pública de SP. Folha de S.Paulo, São Paulo, 11 nov. 2007.  
79 Ibid. 
80  LEFORT apud LIMA, 1998, p. 129. 
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exemplo de como se pode enxergar o universal no particular e romper-se com a alienação, que 

no caso da escola torna-a tão alheia à sua razão de ser, porque a maioria dos sujeitos se sente 

nela “condenada a se fixar”. 

 

Nesse sentido, o PEF pode oxigenar a rigidez que corrói o clima organizacional das 

escolas e trazer motivação à comunidade na execução do currículo explícito, amenizar o grau 

de alienação em atividades extracurriculares que consigam maior adesão dos professores, os 

quais, para isso, não podem continuar a dedicar totalmente seu tempo à sala de aula. Alguns 

dos entrevistados nas escolas visitadas afirmaram categoricamente: “há alunos que só dão 

trabalho durante a semana e quando chegaram aqui faziam o mesmo, mas aos poucos, fomos 

conversando com eles, e vimos seu comportamento se modificando para melhor. Hoje são 

outros”81. Por meio da capoeira, da prática de esportes, de atividades lúdicas, discussão de 

filmes, conjuntamente com os professores e demais servidores da escola, criam-se vínculos 

afetivos que, na sala de aula, podem ser fatores decisivos para a aprendizagem.  

 

Segundo Araújo, os gestores da educação, em nível federal, percebendo a carência 

desse segundo eixo da formação, incluíram nos PCNs os “temas transversais” (Ética, 

Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho e Consumo e Orientação Sexual), em 

1996. E conclui esse autor que 

 

A pretensão com a inserção de tais temáticas, apontadas nos documentos, 
era: o resgate da dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos, a 
participação ativa na sociedade e a co-responsabilidade pela via social. 
Considero tal iniciativa uma inovação, pois, pela primeira vez, o âmbito da 
formação ética e para a cidadania de nossas crianças passou a ser definido 
como política de Estado, para todo o sistema educacional de todo o nosso 
imenso País, e não apenas como iniciativa de alguns grupos ou de algumas 
comunidades. Finalmente nossa legislação educacional reconheceu que a 
educação formal tem um papel fundamental no eixo da formação, não se 
restringindo apenas à instrução de saberes disciplinares tradicionais82. (grifo 
nosso)  

 

Não obstante, parece-nos um esforço válido mas insuficiente para alcançar sua 

pretensão, uma vez que continua a estimular o aumento da temperatura daquela “panela de 

pressão” na qual estão os professores e com eles os estudantes e demais servidores da escola: 

a educação formal. Além do que, a associação dos conteúdos tradicionais do currículo 

                                                 
81  N.P. 
82  ARAÚJO, 2003, p.39-40. 
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(naquilo que concerne aos conhecimentos disciplinares clássicos) aos conteúdos dos temas 

transversais, como ocorrem nos chamados “projetos temáticos interdisciplinares”, cerceia e 

limita o trabalho em sala de aula de temas mais abstratos também relevantes em cada 

disciplina. Ou, de outra forma, menos provável, exige dos professores, para fazê-lo, uma 

criatividade que a dupla ou tripla jornada de trabalho não lhes dá condições humanas de 

conceber. Mesmo que tal fosse possível, nas condições precárias em que trabalham os 

professores da educação básica, o currículo oculto seria pouco modificado, pois não se deixa 

de impor ao professor uma rotina e a cobrança de executá-la em determinado prazo, com 

avaliação por escrito e lista de freqüência dos estudantes, por exemplo. Isso, em suma, 

mantém ruim o clima organizacional da escola, não diminui a alienação e desmotivação que 

afeta a grande maioria da categoria dos professores, por mais que, há de se reconhecer, possa 

trazer avanços significativos na diminuição da alienação e desmotivação dos estudantes, tendo 

em vista que os projetos possibilitam digamos uma relação mais prática com os conteúdos. 

Porém, em outra parte, os estudantes podem não ter acesso a outros conteúdos importantes do 

currículo tradicional, não ensejados pela dinâmica necessariamente livre de desenvolvimento 

de tais projetos, isto de acordo com a perspectiva construtivista na qual costumam ser 

pensados e deveriam ser também executados.  

 

Justamente o desenvolvimento livre de atividades educacionais, longe das 

formalidades requisitadas pela educação formal, é o que há de sobra num ambiente como o do 

PEF, de educação informal. Aquino, conforme citado, salientou a relevância das relações 

informais para o sucesso escolar, e indo além, pode-se defender que o sucesso de uma boa 

aprendizagem das atividades curriculares depende muito do êxito obtido na realização de 

atividades extracurriculares pela comunidade escolar. Convém salientar ainda que, também 

para ele, a escola pode ensinar tanto o conhecimento clássico quanto aqueles valores 

democráticos dentro da sala de aula; ao passo que o que defendemos aqui é o período integral 

para que essa realização educacional ocorra solidamente no Ensino Fundamental, conforme já 

previsto no art. 33, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96): 

“o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino”83. O tempo livre e a brandura das normas na educação informal, de um 

lado, e a disciplina e o rigor de raciocínio exigidos pelo extenso currículo que compreende o 

conhecimento clássico da educação formal, de outro, são incompatíveis no período de aula 

                                                 
83  BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da  
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regular, atualmente estabelecido para o chamado ano letivo. Dessa forma, atividades como as 

ocorridas no PEF poderiam ocorrer num segundo momento, antes ou após o horário de aula, 

buscando maior integração do PEF com o ensino regular. Nesse segundo momento, no caso 

do Ensino Fundamental, e nos finais de semana, no caso do Ensino Médio, seriam ensinados 

os valores da vida democrática, uma educação que formasse para a cidadania.  

 

Toda essa discussão parece estar claramente sintetizada em um parágrafo da obra de 

Lima: 

 

A distinção entre estruturas formais e estruturas informais, de base analítica, 
pois como recordam Blau e Scott só existe uma organização, deve-se, em 
boa parte, ao próprio esforço de racionalização das organizações, que viria a 
evidenciar o papel das estruturas formais na manutenção da ordem, e das 
estruturas informais na realização dos objectivos, ou na ‘vitalidade’ da 
organização, como defendia Barnard. Tal distinção aparecerá com maior 
relevância nas correntes Sociotécnica e do Desenvolvimento Organizacional 
[...] para o segundo caso, atente-se na suma importância conferida ao 
reconhecimento dos grupos informais como forma de evitar a 
clandestinidade, o conflito e a sabotagem nas organizações, e de subordinar a 
forma à função, a rigidez à flexibilidade84. (destaques no original)  

 

A escola precisa incentivar as atividades extracurriculares, a participação espontânea 

de estudantes, professores e funcionários em ações no âmbito da educação informal, pois a 

consideração do que ocorre neste âmbito é essencial para referendar ações positivas 

desenvolvidas pela escola, assim como para questionar o que se considera negativo em suas 

ações ou omissões, cumprindo um importante papel no acompanhamento de problemas 

interpessoais que afetam o rendimento escolar. Então, que se abra espaço para o envolvimento 

amigável desses grupos que precisam trabalhar em regime de colaboração, a fim de que não 

continuem a preencher requisitos formais e a sabotarem o trabalho de alcançar o objetivo 

organizacional da escola: educar para formar, o que inclui o domínio dos conhecimentos 

clássicos e a aquisição dos valores políticos de cidadãos prontos a agir com solidariedade no 

meio social e com responsabilidade no meio político. É, nesse aspecto, que o PEF pode ser 

uma “enzima educacional”. Contudo, é importante que façamos também uma análise do 

momento histórico da educação na metrópole paulista, para entendermos qual é o contexto em 

que essa “enzima” é chamada a atuar.  

 

                                                                                                                                                         
Educação Nacional. 

84   LIMA, 1998, p. 123-124. 
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4.1- O CONTEXTO HISTÓRICO-EDUCACIONAL DO PEF NA TAREFA DE EDUCAR 
PARA A CIDADANIA  

 

 

Certamente, é positiva e necessária a independência econômica da mulher e, para 

tanto, o trabalho tem sua função primordial. Contudo, é razoável que o Estado procure 

considerar e responder também às conseqüências educacionais decorrentes desse fato para a 

formação das gerações nascidas no tempo da emancipação feminina — depois de milênios de 

maus tratos e submissão violenta em que foram mantidas por um mundo de cultura 

brutalmente masculinizada, é bom que se diga. Nisso, não se pretende reduzir as causas da 

crise educacional a esse fato histórico tão positivo, mas destacá-lo por sua magnitude sócio-

educacional, que deixa clara a falta de planejamento e a inércia do Estado que até hoje não 

respondeu a ele minimamente, como veremos. 

 

Para se ter idéia da importância da mãe na formação dos jovens cidadãos, cabe atentar 

para o que lembram as autoras Demartini/Doppenschmitt: 

 

Giddens (1995) chama a atenção para o fato de que, geralmente, é a mãe a 
pessoa mais importante depois do nascimento do filho; ela influencia, com 
mais força, os aspectos referentes à socialização e à aprendizagem, 
considerando-se, obviamente, que os sistemas familiares variam amplamente 
em distintas culturas

85
.  

 

Dessa forma, buscaram-se algumas informações censitárias e constatações de base 

estatística encontradas em dois estudos: no do técnico do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Frederico Luiz Barbosa de Melo86, publicado 

em 2007, e em um outro da pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da 

Unicamp, Lilia Montali87, publicado em 2006, os quais discorrem acerca da composição das 

famílias na RMSP e sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho. Isso para 

                                                 
85

 DEMARTINI, Zélia de Brito Fabri; DOPPENSCHMITT, Elen Cristina Souza. Tempo de espera. 
In: TEIXEIRA, Inês Assunção de Castro; LOPES, José de Souza Miguel (Org.). A mulher vai ao 
cinema. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. p. 149. 

86 MELO, Frederico Luiz Barbosa de. Casais na Grande São Paulo: investigando a diversidade. Nova 
econ., Belo Horizonte, v. 17, n. 2  May/Aug. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo>.  

87
 MONTALI, Lilia. Provedoras e co-provedoras: mulheres-cônjuge e mulheres-chefe de família sob 

a precarização do trabalho e o desemprego. Revista Brasileira de Estudos de População, São 
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evidenciar a relevância daquela resposta educacional ainda não dada ante o novo contexto 

social, em que tem sido consideravelmente maior a ausência da mãe no cotidiano das famílias, 

esta que, conforme Giddens, geralmente, é a pessoa mais importante para a socialização e a 

aprendizagem das crianças. Nesse sentido, Melo afirma que: 

 
A estruturação mais comum das famílias na metrópole paulistana ainda 
corresponde ao modelo tradicional, embora famílias chefiadas por mulheres 
sem cônjuges tenham peso expressivo. As famílias com núcleo composto de 
chefe do sexo masculino e cônjuge do sexo feminino abrangem dois terços 
do total de famílias, sendo que cerca de 80% têm “filhos” (de qualquer 
idade) no domicílio [...]88 
 

Ou seja, pouco mais de 65% das famílias de São Paulo ainda possuem o perfil 

tradicional, tendo o homem como chefe. Pela leitura de ambos os estudos, seriam pouco mais 

de 10% os lares com chefia feminina e algo próximo de 25% as famílias em que a mulher é a 

chefe sem a presença de cônjuge, desconsiderados estatisticamente outros formatos 

familiares, em razão da sua relativa inexpressividade numérica e dos fins deste estudo. Quanto 

à evolução da participação feminina no mercado de trabalho os dados resumidamente seriam: 

a) das que possuem cônjuge: em 1985, 31%; em 1990, 35%; em 1995, 40,3% e, em 2003, 

44%; b) desses 44%, em 2003, 55% das mulheres estavam ocupadas em trabalhos precários, 

quando em 1985, esse número era de 49,9%; c) ao mesmo tempo, observa-se uma 

participação maior das mulheres na composição da renda familiar: em 1986, elas contribuíam 

com 29% e o chefe masculino com 60%; em 2000, essa proporção era de 35% e 56%, 

respectivamente, e, em 2003, de 36% e 53%. Logo, conclui-se que há uma tendência cada vez 

maior de participação feminina no mercado de trabalho, com aumento já constatado de 13% 

no intervalo de 1985 a 2003. Essa participação tem ocorrido em número maior de postos de 

trabalho precários. Disso se deduz haver maior exploração de tempo e esforço dedicado à 

atividade laboral, pois embora tenha aumentado os postos precários, cresceu também a 

participação feminina na renda familiar — o que pode ter ocorrido por elas estarem 

trabalhando mais horas ou pelo fato de os homens também estarem ocupando cada vez mais 

postos de trabalho precários, como tendência do próprio mercado a partir dos anos 1990, o 

que também é ratificado por Montali. Logo, nos últimos trinta anos e, pela tendência, cada vez 

mais nas décadas futuras, a mulher, pelo direito legítimo que possui em sua igualdade com os 

homens e pelo impulso da necessidade de complementar a renda familiar corroída no processo 

                                                                                                                                                         
Paulo, v. 23, n. 2, July/Dec. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo>.  

88  MELO, 2007. 



 76
de precarização dos empregos, estará cada vez mais ocupada com trabalhos externos ao lar e, 

tanto quanto os homens, em serviços precários. Quem tem preenchido ou preencherá o espaço 

na socialização e aprendizagem das crianças? Deveria ser o Estado.... Mas diante das novas 

“técnicas de gestão” e “otimização de recursos”, tem-se transferido a responsabilidade pública 

a particulares ou, mais comumente, a ninguém. Entretanto, vê-se que a escola pública ainda 

tem possibilidade de responder por isso, como veremos.  

 

Outro dado que chama a atenção no estudo de Melo89 é a constatação de que o grupo 

de casais considerados “Vulneráveis”, a porção mais pobre das faixas socioeconômicas da 

RMSP, pouco menos de 15% do total de casais, possui o maior índice de cônjuges inativos: 

“quase 80%”, sendo dentre estes 99,6% de mulheres. Segundo o autor, a pobreza dessas 

famílias é um obstáculo tão grande que até para trabalhar seria preciso que tivessem algum 

auxílio do Estado. Esses casais, juntamente com os “Duplo Vulneráveis” e os “Duplo 

Altamente Instáveis”, perfis, ao final, semelhantes aos “Vulneráveis”, segundo o autor, 

perfazem um total de 28% dos casais da RMSP, acerca dos quais ele afirma: 

 
A fim de se facilitar o ingresso dos cônjuges desses casais no mercado de 
trabalho, deveria se investir em serviços públicos de creche e pré-escola nas 
suas regiões de residência, como forma de os liberar dos cuidados diurnos 
com os filhos. Outra medida facilitadora seria investir em serviços públicos 
(e/ou subsidiados) de transporte, que conectassem, com eficiência, a região 
de moradia aos principais pontos de exercício da atividade remunerada. 
Conjugados a essas políticas, deveriam ser instituídos ou expandidos, em 
número e valor, programas de transferência de renda, do tipo Bolsa-Família 
ou Renda Mínima, como instrumento para se aumentar, de modo direto, a 
renda familiar dos grupos mais vulneráveis. Além disso, em que pesem os 
obstáculos para a elevação do nível de instrução de indivíduos adultos e os 
possivelmente baixos impactos econômicos individuais, não devem ser 
descartados programas de complementação escolar e de formação 
profissional, até mesmo como meio de ampliação das possibilidades de 
melhor integração social desses indivíduos90.  

 

Depreende-se, assim, a importância de programas como o PEF, porém, ressente-se 

neste a ausência de maior integração à educação formal, de uma estrutura melhor, inclusive, 

conforme sugerido anteriormente, com o apoio dos estágios daqueles profissionais recém-

formados pelas universidades públicas, que poderiam vir às escolas estaduais desenvolver um 

projeto, em sua respectiva área, para atender às demandas de cidadania da comunidade. Pelo 
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que se percebe, portanto, no Brasil, essa resposta ainda não chegou em ações proporcionais às 

demandas educacionais advindas de tal mudança estrutural nas famílias. Afinal, para ficarmos 

em apenas três ações de um Estado atento, diríamos que seria emergencial diante da chegada 

em massa das mulheres ao mercado de trabalho e diante do direito, necessidade e vontade de 

tantas mães que desejam trabalhar, mas não têm quem cuide de seus filhos:  

 

1) a expansão do número de creches e a formação às “tias” e “tios”, como costumam 

ser chamados pelas crianças, para oferecerem de fato uma “educação infantil” a estas, 

e não apenas a observação despreparada e os cuidados emergenciais de um adulto;  

2) a ampliação do horário escolar de todas as Escolas de Ensino Fundamental I e II 

para período integral, com atividades educacionais extracurriculares, diversificadas e 

livres à escolha dos estudantes, seja à tarde ou pela manhã, ficando a educação formal 

com a outra metade do período; 

3) a exigência de que todas as escolas de nível superior, “formadoras” de licenciados 

para a função de magistério, formem educadores e não mais apenas “professores”91, 

uma vez que os primeiros estariam mais bem preparados, teoricamente, para atuar no 

“primeiro e segundo eixos educacionais” ao passo que os últimos seriam especialistas 

em “instruir” na sua respectiva disciplina. Isto é, os educadores, aqueles profissionais 

que cursaram pedagogia, teriam uma formação mais específica para ensinar os valores 

exigidos pela vida democrática, principalmente no que se refere à socialiazação dos 

estudantes, enquanto os professores, a rigor, seriam mais técnicos em sua respectiva 

disciplina, no que se refere aos conhecimentos clássicos. Estes não teriam, portanto, 

formação pedagógica suficiente para, por exemplo, educar os estudantes a “não agredir 

física e/ou verbalmente as pessoas”; a falar “obrigado(a)”, “desculpa”, “por favor”, 

“bom dia [boa tarde ou boa noite]”, de acordo com o momento e situação oportunos; a 

não “falar palavrões”; a ser “solidário” em sua comunidade; a reconhecer o impulso 

irracional de pertencer e ser “fiel a uma tribo” (musical, esportiva), e transformá-lo, 

                                                 
91  Essa distinção entre “professores” e “educadores” é feita apenas para chamar a atenção para 

supostas deficiências na formação pedagógica dos professores de Ensino Fundamental II e de 
Ensino Médio. Estes devem (ou deveriam) ser educadores tanto quanto os licenciados em 
Pedagogia para lecionar no Ensino Fundamental I, mas mostram-se visivelmente despreparados 
para criar as situações de aprendizado a uma adequada socialização dos estudantes. Nisso, não 
afirmamos que os últimos profissionais citados estariam à altura das graves deficiências de que esse 
aprendizado tem padecido, mas, certamente, possuem um arcabouço teórico muito mais denso para 
lidar com as situações de tensão na escola decorrentes da dificuldade de enfrentar esse desafio 
educacional e, ainda assim, dar conta do currículo vasto em conteúdos a seu encargo.    
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pela educação, em senso de pertencimento e compromisso social com sua comunidade, 

com seu País, com as nações que agem em busca da paz e do bem deste mundo em 

processo de destruição pelos desastres ambientais, causados pelo egoísmo e ambição 

humana; a propiciar situações de aprendizado sobre a importância de conhecer e 

respeitar direitos e deveres constitucionais básicos. Somente educadores bem 

formados saberiam, profissionalmente, criar e lidar com situações provocadoras de 

aprendizagem, capazes de ensinar tais comportamentos e conhecimentos sociais 

civilizatórios que, infelizmente, vêem-se cada vez mais ausentes nas gerações atuais.  

 

O pouco tempo ocasionado pelo aligeiramento das licenciaturas, geralmente não mais 

do que um ano e meio de estudos específicos na área educacional, não tem propiciado tal 

profissionalização aos professores, apesar de ao longo do tempo ter-se ampliado a carga 

horária de estágios (portanto, de vivência escolar). Talvez fosse oportuno, razoável e 

pertinente ao desafio da escola que temos, exigir dos licenciandos uma monografia mais 

densa de reflexões teóricas sobre autores clássicos da psicologia da educação, de didática e de 

gestão da sala de aula, da escola, dos sistemas de ensino — áreas em que visivelmente os 

professores licenciados (não-pedagogos) parecem apresentar graves deficiências. Isto se 

pensarmos que atuarão com seres humanos que provavelmente não disporão de algumas das 

noções básicas para sua socialização, em razão da crescente ausência das mães e pais cada vez 

mais extenuados física e mentalmente pelo trabalho. 

 

Disso, faz-se mister discutir, principalmente, os exemplos citados anteriormente na 

ação terceira, já que levantam uma discussão sobre o conceito de cidadania. Nesse sentido, 

corroborariam valores que também podem ser entendidos como básicos a uma formação para 

a cidadania ou descreveriam mais um apanhado de “boas maneiras”, cuja função seria desviar 

o caráter emancipatório do qual deveria apoderar-se um cidadão bem formado num Estado 

republicano? Supostamente, ao ensinar tais valores, seria colocado sobre esse hipotético 

cidadão um traje, refinado pelo discurso politicamente correto, a ser usado por um medíocre 

conformado e pessimista com tantos erros cometidos em seu nome pelos parlamentares e 

chefes dos Poderes Executivo e Judiciário? Ou, em vez disso, estar-se-ia construindo um 

homo politicus, livre para pensar e consciente de seu papel como participante em potencial 

das decisões políticas e das conquistas e responsabilidades que delas advêm? Esse é um 

dilema surgido no amplo uso do termo “cidadania” para cujo esclarecimento passamos a dar 

nossa contribuição... Afinal, se o PEF, como dissemos, é uma ponte construída até a metade 
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no que se refere à sua missão de educar para a cidadania e se aqui se trata todo o tempo de 

como a escola, enquanto organização social, pode cumprir seu papel nisso, devemos tentar 

especificar melhor nossa interpretação acerca desse conceito tão plurívoco, isto é, aberto a 

tantas atribuições possíveis de sentido, no que se pretende ressaltar a importância do caráter 

civilizatório para a sua compreensão.  

 

Fábio Konder Comparato, em prefácio à obra de Jaime Pinsky, traz uma boa referência 

ao sentido do termo: 

 

É essa visão socialista ou solidarista [cada cidadão sendo responsável pelo 
bem-estar de todos], como se queira, que traduz o verdadeiro sentido de 
cidadania, nas origens. O polites da Grécia antiga, que os romanos 
traduziram por cives, era propriamente o sócio da cidadania, aquele que 
possuía direitos e deveres comuns a todos os cidadãos, e participava 
efetivamente das decisões coletivas92.  

 

Polites, em português, será “polidez”, cujo significado pode ser: urbanidade, 

civilidade, ou seja, ser “polido” é um atributo inerente ao cidadão já pela raiz etimológica 

desta palavra. A polidez é considerada pelo filósofo Schopenhauer sinônimo de inteligência e 

de uma necessária contenção das paixões egoístas. Pode ser vista ainda, portanto, como tendo 

efeito socializante semelhante ao da interdição causada pelo tabu ao incesto nas várias 

sociedades, o que, segundo o pai da psicanálise, Sigmund Freud, teria permitido o surgimento 

da civilização. Seria ainda para Schopenhauer uma hipocrisia indispensável, ou melhor, uma 

consciência das propensões violentas e mesquinhas do ser humano que o levaria a conter-se, 

procurar “polir” suas vontades primeiras, de modo que pudessem ser externadas sem ferir 

direitos alheios. Logo, a polidez é imprescindível à educação para a cidadania, pois sem ela 

não há sociedade que deixe de fazer guerra para fazer política — haja vista o comportamento 

dos diplomatas: eufemismos, ponderações, respeito para se negociar interesses legítimos por 

meios pacíficos (a boa-fé se presume, embora nem sempre exista, como sabemos). Nisso, não 

há que se apoiar a falsidade, a desfaçatez traiçoeira, mas lembrar que a contenção do “eu”, ser 

polido é chave para a permanência de uma sociedade, seja em âmbito familiar, local, 

municipal, estadual, nacional, internacional, para dirimir os conflitos entre as individualidades 

pela via “diplomática”.  

 

José Alexandrino de Souza Filho, professor da Universidade Federal da Paraíba, conta 
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como o sociólogo alemão Norbet Elias teorizou a respeito da polidez e do Processo 

civilizador (1939) na modernidade: 

 

O homem moderno que nasce com o Renascimento é submetido a uma 
pressão social como não havia conhecido seu homólogo medieval. A 
crescente interdependência social modifica a economia psíquica dos homens, 
gerando padrões de comportamento que estimulam o autocontrole e o 
domínio dos impulsos e das emoções. Ser “civilizado”, ter “boas maneiras”, 
torna-se cada vez mais ser um imperativo da vida social e um ideal a ser 
perseguido93. 

 

Logo, estão imbricados termos como cidadão, civilidade, polidez e... “boas maneiras”. 

Nestas, evidentemente, não se incluem as regras de etiqueta, como o “lado dos talheres”, 

“combinação de cores” etc. Nada contra quem as cultive, mas isso já foge ao propósito da 

educação política e já adentra a cultura da corte monárquica e seus formalismos de 

subserviência e alienação dos quais a democracia há muito nos libertou ou deveria ter-nos 

libertado. Regras, aliás, que, segundo Montaigne, estavam tão arraigadas na educação das 

crianças francesas de seu tempo, século XVI, que acabavam por ter efeito inverso:  

 
Em verdade, ainda hoje não se vê nada de tão gentil quanto as criancinhas 
francesas; mas eles freqüentemente frustram a esperança neles depositada, e, 
homens feitos, não se vê neles nenhuma excelência. Ouvi pessoas de 
entendimento dizer que esses colégios para onde elas são enviadas, e há 
tantos por aí, os brutaliza, ao contrário94. 

 

Ou seja, essas boas maneiras de que tratamos, presas à polidez e à cidadania, estariam 

mais relacionadas ao que Pinsky chama de “operacionalidade” de ser cidadão: 

 

Operacionalmente, cidadania pode ser qualquer atividade cotidiana que 
implique a manifestação de uma consciência de pertinência e de 
responsabilidade coletiva. Nesse sentido, exercer a cidadania tanto é votar 
como não emporcalhar a cidade, respeitar o pedestre nas faixas de trânsito 
(haverá algum cidadão motorista?) e controlar a emissão de ruídos95.  

 

Nessa citação, cabe uma distinção importante. A polidez é inerente ao exercício da 

                                                                                                                                                         
92   PINSKY, Jaime. Cidadania e educação. 2ª Ed. São Paulo: Contexto, 1998. p. 12. 
93

  SOUZA FILHO, José Alexandrino de. Montaigne e a civilização, à luz do processo civilizador de 
N. Elias. In: 8º SIMPÓSIO DO PROCESSO CIVILIZADOR, HISTÓRIA E EDUCAÇÃO, João 
Pessoa, 2005. Anais do 8º Simpósio do Processo Civilizador. 

94 MONTAIGNE apud SOUZA FILHO, 2005. 
95  PINSKY, 1998, p. 19 
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cidadania, mas não forma o cidadão. A rigor, “formado” remete à idéia de “perfeito”, 

“pronto”, aquele a quem não cabe mais reparos, pois se perfez, do que se percebe que, pelo 

aprendizado constante que emerge do ineditismo da vida, principalmente na dinâmica política, 

jamais um cidadão estará plenamente “formado” para o exercício da cidadania. Agora este, no 

Brasil, já nos é dado a partir do nascimento no País, desde que não seja filho de estrangeiro a 

serviço de seu país, segundo o art. 12 da Constituição Federal de 1988, que disciplina essas e 

outras situações referentes à nacionalidade. Mas a distinção que se faz é para que a escola 

tenha dimensão dessas duas faces de educar para a cidadania: a práxis e uma formação 

“mínima” para a cidadania.  

 

O PEF, a educação formal e o discurso político pós-moderno, no qual se pode incluir o 

“politicamente correto”, enfatizam a primeira, mas abandonam a segunda, por isso a ponte 

educacional interrompida ao meio, pois ensinar a prática “cidadã”, como disse Pinsky, aqueles 

atos do cotidiano civil, que envolvem sua operacionalidade, são importantes e bem-vindos: 

ações “pró-educação, pró-saúde”, “pela paz no trânsito”, “para não poluírem as praias”, “diga 

não à violência” etc. Mas pouco se fala de ações mais voltadas à formação do cidadão por 

meio das atividades escolares e pouco são enfatizadas no discurso da sociedade pós-moderna, 

o qual propagandeia: “seja solidário”, “respeite o idoso”, “adote um animal abandonado”, 

“seja um Amigo da escola”, “exija nota fiscal” etc. Ações importantes que educam e devem 

estar na prática da cidadania. Todavia, há outras que educam com vistas à formação para a 

cidadania, mas raramente são debatidas ou ensinadas na escola, seja no âmbito formal ou 

informal, como é o PEF, seja no discurso pós-moderno propagandeado. Geralmente, 

consideram-se muito aborrecedores assuntos como o funcionamento do Estado brasileiro, o 

processo legislativo, a tributação injusta a onerar pobres e aliviar os ricos, a importância do 

que se discute nas associações de bairro e no grêmio escolar, onde estes existem, os bastidores 

das notícias e interesses econômicos das empresas de comunicação, o papel dos sindicatos e 

como são seus processos de eleição interna, o papel dos conselhos tutelares, eleição interna e 

eficácia, democracia direta e democracia indireta, a própria noção de democracia, de políticos 

profissionais, entre outros. Tudo isso não é sequer lembrado pelo currículo escolar, não se 

encontra nem mesmo nos “temas transversais”, como vimos. No máximo, são temas tratados 

da maneira mais superficial, cheia de clichês que, muitas vezes, aparentam senso crítico, mas 

não vão muito além de alimentar a nossa desinformação sobre fatores determinantes nos 

processos decisórios.  
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Por isso, temos uma educação para o exercício da cidadania, mas não para a formação 

política que aumente a probabilidade de dar consciência ao cidadão de como são tomadas as 

decisões que afetam sua vida diariamente, que lhe dê conhecimento sobre interesses setoriais 

que as motivam, mascarados de “bem comum e interesse público”. Daí tanta alienação, 

resultando da falta de pertencimento àquilo que dirige sua vida: as decisões políticas. Como é 

notório, “saber é poder”, enquanto não formarmos o cidadão, ele exercerá sua cidadania, 

porém, não poderá alegá-la para tomar parte no rumo das decisões de assuntos que, de regra, 

ignora completamente e pelos quais não lhe foi/é despertado o interesse, na escola, de 

conhecer. 

 

Em outras palavras, no panorama atual, devido a essa educação com ênfase no 

exercício mas não na formação para a cidadania, os burocratas, políticos profissionais e as 

elites econômicas conseguiram desonerar o Estado, transferindo sua responsabilidade a 

muitos cidadãos que, felizes, exercem sua cidadania com trabalhos voluntários, agindo com 

solidariedade, ao passo que, sem a formação necessária, não participam das decisões que 

transferem os recursos economizados por seu trabalho ao capital privado e às negociatas nos 

bastidores do poder, que visam perpetuá-lo nas mãos dos mesmos grupos políticos. É um 

esbulho! Não pelo trabalho voluntário e pela solidariedade, que sempre merecerão aplausos... 

em situações emergenciais; o é por tornarem essas ações virtuosas como parte fundamental no 

planejamento das ações do Estado, como se vê no PEF, por exemplo, no qual mais da metade 

das atividades são conduzidas por um “educador voluntário”. Ademais, educar para o 

exercício sem fazê-lo para a formação à cidadania, é colocar tais cidadãos na condição legal 

de analfabetos, aos quais é dada uma cidadania parcial, pois podem votar mas não podem ser 

votados, conforme artigo 14, § 4º da Constituição Federal, como se restasse a eles apenas o 

“trabalho manual” enquanto o “intelectual” se tornaria cada vez mais uma capacidade tolhida, 

algo embotado. Ressalta-se, porém, que o analfabetismo de que falamos é muito maior do que 

o analfabetismo funcional — que, segundo estimativas oficiais, somadas às referentes aos 

analfabetos de fato, somaria 3/4 da população brasileira entre 15 e 64 anos de idade —, pois 

se trata do “analfabetismo político”. Este, comumente, nasce da ojeriza generalizada aos 

partidos, aos políticos profissionais, ou seja, conseqüentemente, às próprias instâncias 

decisórias da polis, de modo que, por mais que haja uma multidão de fatos políticos a 

justificar tal repulsa, não há como negar a atualidade e a gravidade dessa educação em 

ratificar o poema de Bertolt Brecht: 
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O pior analfabeto/É o analfabeto político,/Ele não ouve, não fala,/Nem 
participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe [ou age como se não 
soubesse] que o custo da vida,/O preço do feijão, do peixe, da farinha,/Do 
aluguel, do sapato e do remédio/Dependem das decisões políticas./O 
analfabeto político/ É tão burro que se orgulha/E estufa o peito dizendo/ Que 
odeia a política./Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política/Nasce a 
prostituta, o menor abandonado, E o pior de todos os bandidos,/Que é o 
político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio/Das empresas nacionais e 
multinacionais. 

 
Esse poema traz uma interpretação crua sobre as trágicas conseqüências do 

analfabetismo político. Pela licença poética, pôde abrir mão de ser polido ao interpelar, 

indiretamente, o cidadão que diz odiar a política. Mas, suponhamos que o poeta falasse à 

sociedade pós-moderna atual, que costuma condecorar moralmente aqueles que são avessos a 

assuntos políticos, principalmente partidários. Nesse caso, devido à amplitude desse grupo de 

interlocutores a quem hipoteticamente ele dirigiria o mesmo poema, e considerando o asco 

causado por notícias freqüentes sobre casos de corrupção, não pareceria civilizado, ato de 

cidadão educado a conhecer a operacionalidade da cidadania, adotar, numa conversa ou num 

debate público (próprio da democracia), tais versos em prosa, nos quais se qualificaria de 

“burro” e “imbecil” àqueles que repetem o clichê: “odeio política”. Provavelmente, nesse 

aspecto de socialização de nossos estudantes, estejamos especialmente falhando quanto à 

noções básicas para a operacionalidade da cidadania, para o seu exercício. Para entender a 

inconveniência política dessa postura e a importância da polidez no debate público, no 

exercício cidadão dos mais rotineiros, convém mencionar uma nota de rodapé em que Licínio 

C. Lima cita  

 

o trabalho de David Bridges (Educacion, Democracy and Discussion, Berks, 
NFER Publishing Company, 1979, no qual o autor apresenta seis princípios 
éticos para participar na discussão (a cultura moral da discussão em grupo): 
1) “Reasonableness” — estar preparado para ouvir, para aceitar razões e 
pontos de vista diversos; 2) “Peacebleness and orderliness” — clima não 
violento e minimamente regulado e ordenado; 3) “Truthfulness” — dizer 
aquilo em que se acredita, contrariar o silêncio, o secretismo e as evasivas; 
4) “Freedom” — os participantes devem ser livres de constrangimentos que 
os inibam de discutir abertamente as questões e de dizerem aquilo que 
pensam; 5) “Equality” — direito de ouvir e de ser ouvido, igualdade perante 
a expressão de opiniões e de interesses; 6) “Respect for persons” — relação 
recíproca de respeito pelas pessoas e pelas suas opiniões96.  

  

Apenas por esse sexto princípio ético, já se nota que adjetivos como “burro” e 

                                                 
96  LIMA, 1998, p. 149 
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“imbecil” impedem o debate civilizado, próprio de cidadãos que aprenderam a polir o seu 

“eu”, para que um “nós”, tolerante às diferenças como sociedade, possa existir. Como já dito, 

mesmo sabendo da licença poética para dizê-lo, utilizamos esse poema pela sua pertinência ao 

estudo e por seu valor didático a fim de destacarmos a importância da polidez e, por 

conseqüência, das chamadas “boas maneiras” para o exercício da cidadania. Tanto é assim 

que conformam princípios éticos de discussão exigidos no Parlamento, nos Tribunais, nos 

pronunciamentos oficiais, nos discursos acadêmicos, o que é requisito, inclusive, para esta 

dissertação e sua defesa, passando a ambientes informais em graus menores mas que, nem por 

isso, podem ser desprezados sob pena de gerar rupturas em relacionamentos e atritos os mais 

desnecessários. Não é falsidade, tampouco “peleguismo”, é o modus operandi do mundo 

civilizado para que haja a coesão social mínima, e a possibilidade de consensos necessários 

para resolver os problemas humanos dialeticamente, por exemplo: a tese dos que gostam de 

política e/ou sabem de sua importância entra em conflito discursivo com uma antítese de 

quem odeia política e/ou a considera inútil, de tal forma que, num debate civilizado — como 

exemplificado anteriormente pelos princípios éticos da discussão — pode-se chegar a um 

consenso de que há uma participação e formação política mínima que vai muito além de votar 

e fazer trabalhos voluntários, por exemplo, de que há uma cidadania ativa a exercer, que às 

vezes, a despeito do gosto pessoal pela política, nos obriga moralmente a se colocar como 

opção a ser votada. Porém, sem esse meio civilizado temos a ofensa, a indiferença, a solidão, 

a oposição selvagem. Daí, também, a clareza da percepção do jovem Jefferson, que 

entrevistamos, ao definir: “Ser cidadão é aquele que sabe falar, sabe escutar e aquele que é 

escutado na hora que fala.” Ele percebeu o caráter civilizado e decisivo do embate discursivo 

em meio às constantes divergências de opiniões e interesses de que é feita a democracia pelos 

cidadãos em sociedade.  

 

O contexto atual da cidadania, portanto, reclamará dos cidadãos, que nele queiram 

interferir, cada vez mais polidez e conhecimento: as duas faces em que a escola deveria tê-lo 

educado, mas não o fez nem o faz suficientemente. Afinal, esta é a chave da diplomacia para 

dobrar interesses contrários sem que haja uma guerra. E como estaria a escola nesse novo 

tempo? Relata-nos Aquino: 

 

Ora perplexos, ora reconfortados com essa realidade heterogênea e confusa, 
temos protagonizado uma ambiência social marcada por uma nítida 
efervescência civilizatória — o que não significa necessariamente progresso, 
mas, sem dúvida, uma maior complexidade das relações humanas que dão 
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suporte ao convívio social e a nossas vidas em particular. Tal efervescência 
civilizatória se faz verificar, principalmente, nas transformações dos hábitos 
e das condutas das crianças e dos jovens, muitas vezes interpretados como 
indisciplinados, insolentes, revanchistas, ou o inverso — apáticos, 
desinteressados, excessivamente conformados97. 

 

Essa efervescência civilizatória é definida também como O mal-estar da pós-

modernidade por Bauman98. Segundo ele, o excesso de ordem, de regulação, de exigência de 

polidez, de “renúncia forçada” do eu, que trocou liberdade individual por segurança na coesão 

social, acabou por gerar seu oposto, que, arriscaríamos a afirmar, resultou numa escola que 

deixa os professores, e qualquer sujeito com a mente da modernidade freudiana, perplexos. 

Vivemos um momento histórico que foi bem descrito por Bauman, tanto que esta é uma 

citação-chave para a nossa discussão: 

 

Passados sessenta e cinco anos que O mal-estar na civilização foi escrito e 
publicado, a liberdade individual reina soberana: é o valor pelo qual todos os 
outros valores vieram a ser avaliados e a referência pela qual a sabedoria 
acerca de todas as normas e resoluções supra-individuais devem ser medidas. 
Isso não significa, porém, que os ideais de beleza, pureza e ordem que 
conduziram os homens e mulheres em sua viagem de descoberta moderna 
tenham sido abandonados, ou tenham perdido um tanto de brilho original. 
Agora, todavia, eles devem ser perseguidos — e realizados — através da 
espontaneidade, do desejo e do esforço individuais. Em sua versão presente, 
pós-moderna, a modernidade parece ter encontrado a pedra filosofal que 
Freud repudiou como uma fantasia ingênua e perniciosa: ela pretende fundir 
os metais preciosos da ordem limpa e da limpeza ordeira diretamente a partir 
do ouro humano, do demasiadamente humano reclamo de prazer, de sempre 
mais prazer e sempre mais aprazível prazer — um reclamo outrora 
desacreditado como base e condenado como autodestrutivo99. 

 

Este é o momento, portanto, no qual continua a existir o rigor e o formalismo da vida 

moderna, que veio a dar naquilo que se entende por ciência, com todo o racionalismo. Persiste 

a exigência da polidez, de civilidade nas instituições, como é o caso da escola enquanto 

organização formal a oferecer a educação formal — com o mesmo rigor e formalismo da 

modernidade, os quais resultam naquele currículo oculto de desmotivação e alienação a que 

nos referimos. Não obstante, à existência desse mal-estar da modernidade, descrito por Freud, 

passou a se contrapor uma atitude social libertária de um “eu/ego” em busca de prazer a todo 
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custo e instante, como expôs Bauman e, antes dele, Aquino. Essa parece ser, resumidamente, 

a efervescência civilizatória que vivemos. De fato, os estudantes — quando os temos ou 

conseguimos que o sejam, pois precisam “estudar” para tal, e não apenas freqüentar a escola, 

como a maioria dos alunos (etimologicamente “sem lume, razão, conhecimento”) — ou 

alunos que estão indisciplinados, desinteressados, apáticos, excessivamente conformados 

refletem essa crise existencial pós-moderna, na qual o “eu” sem espaço para expressar-se 

reage, exacerbando o prazer até o ponto do autodestrutivo. E, apegando-se a princípios 

básicos do capitalismo, da liberdade individual e do prazer, não apenas os estudantes/alunos, 

mas, como lembrou Aquino, principalmente as crianças e jovens, apresentam muita 

dificuldade de adequar-se ao ambiente formal da escola, ao rigor e abarrotamento de seu 

currículo expresso, ao metódico modo de trabalho da organização escolar. Nisso, o educar 

para a cidadania, seja ao exercício ou à formação, perde muito, em prática e conteúdo, pois 

não encontra um espaço, digamos “pós-moderno” para existir.  

 

Mas, se criado o espaço para a livre expressão desse “eu”, como ocorre na educação 

informal, conforme observamos ocorrer no PEF, pode-se ganhar muito na aprendizagem da 

prática, operacionalidade, da cidadania e também em conteúdo, formação para a cidadania, 

aspecto este em que, aliás, como afirmamos, mesmo o PEF deixa muito a desejar, a despeito 

do ambiente mais propício à liberdade e mobilidade que tanto atrai a “geração do controle 

remoto”, ou do mal-estar na pós-modernidade, ou como a define Augusto Cury100 de modo 

também pertinente: a geração que sofre dos males da Síndrome do Pensamento Acelerado 

(SPA). Segundo Cury, a televisão ofereceria personagens como “policiais irreverentes, 

bandidos destemidos, pessoas divertidas”, que seriam “registradas na memória e competem 

com a imagem de pais e professores”101. Em outras palavras, o ambiente informal e ausência 

de regras é que marcam as personalidades tidas como prazerosas ou agradáveis. Contudo, 

mais estritamente falando, a SPA estaria sobretudo não no conteúdo “bom ou péssimo” da 

programação da televisão, mas no excesso de estímulos visuais e sonoros que ela provoca na 

mente do telespectador, o que está presente também nos videogames e na Internet. 

 

Essa síndrome, segundo o autor, decorre ainda da enxurrada de informações úteis e 

inúteis e da “paranóia do consumo e da estética, que dificulta a interiorização”. Estão entre 
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 87
seus sintomas “sono insuficiente, irritabilidade, sofrimento por antecipação, esquecimento, 

déficit de concentração, aversão à rotina”, de modo que a falta de um desdobramento 

consistente da organização escolar num ambiente informal, como o que o PEF propicia, por 

exemplo, traduz-se na incompatibilidade da escola com a geração que a freqüenta. A 

propósito, dessa constatação também nasce o desafio de se aprender e ensinar a polidez e o 

saber necessário à prática e à formação para a cidadania, visto que a efervescência 

civilizatória está posta e a SPA pode ser interpretada também por outro viés. Pode ser vista 

como um conjunto de sintomas negativos ligado a positivos avanços tecnológicos que 

permitem ricas trocas culturais e intercâmbios políticos e econômicos de cujos benefícios não 

se pode mais abrir mão no chamado mundo globalizado, pois se tratam, além disso, de 

avanços para os quais o cidadão cosmopolita deve estar aberto, como um homo politicus 

ideal, com pretensões benéficas para a humanidade, acima de particularidades culturais e/ou 

nacionais, sendo aquele, portanto, que as escolas na pós-modernidade, marcada por mercados 

e territórios comuns entre países, têm obrigação de formar.  

 

Evidentemente, a escolarização formal está ainda distante de responder a esse desafio. 

Na informalidade, a televisão, a Internet, os videogames oferecem uma espécie de educação 

que possa respondê-lo. Certamente, muitos professores podem ser divertidos e melhor 

educadores no ambiente informal da escola e muitos alunos podem vir a ser estudantes, 

convivendo com seus professores longe das regras do currículo escolar oculto, desse ritual de 

aprendizagem que, por mais dinâmico que seja, dificilmente deixará de ser monótono à 

geração do pensamento acelerado. Pode-se firmar, então, um vínculo de respeito e amizade 

pelo conhecimento do ser humano por trás da persona (máscara) de professor e de aluno, que 

seja como um óleo lubrificante às duras e enferrujadas engrenagens do ambiente escolar 

formal. Dessa ligação entre escola formal e informal, entre estudantes, professores e 

comunidade, associação de bairro e outras instituições políticas do entorno, poderia ser 

construída a outra metade daquela ponte a ser completada, para a qual o programa pode ser 

uma espécie de “enzima educacional”, com potencial de desonerar a educação formal de uma 

carga causada pela ausência de socialização na informalidade. Socialização que, com a 

progressiva ausência das mães, deveria passar a ter um espaço mais privilegiado na escola. É 

nesse contexto que surge o PEF e as ações elencadas no início deste tópico.  

 

São, assim, três ações mínimas como resposta do Estado para preservar as crianças e 

adolescentes que, sem a influência educacional também da mãe, chegam à escola sem os 
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conhecimentos mínimos, principalmente daqueles a que se fez referência na “ação 3” [ver 

p.70-71], os quais preparam para o exercício da cidadania e cumprem papel determinante na 

socialização. Resposta ainda mais urgente devido à inclusão de um público numeroso que 

sempre foi expulso da escola tradicional: seja pela repetência ou pela repressão disciplinar 

rigorosa, seja pela falta de atendimento à obrigatoriedade legal do Ensino Fundamental para 

todas as crianças e adolescentes, seja pela falta de algo como o limitado, mas abrangedor e 

eficaz incentivo assistencial, “Bolsa Família” do Governo Federal, que hoje alcança cerca de 

11 milhões de famílias carentes e tem, entre as condições para o recebimento, a freqüência das 

crianças e adolescentes às escolas. Um programa, portanto, que, embora funcione muito mais 

com fins assistencialistas e eleitoreiros — e, assim, não se institucionalizou, como se 

confirmasse a intenção de ser trunfo de chantagem eleitoral para o governo —, traz o mérito 

de exigir como contrapartida a freqüência às escolas, o que é uma boa sinalização em termos 

de política pública a ser aperfeiçoada: a começar por sua perenização e melhor fiscalização. 

 

Trata-se, assim, de fatos recentes de nosso País, que, juntamente com a aprovação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, e a onda pedagógica “construtivista” 

nos anos de 1990 — nascida da melhor das formações e intenções dos educadores, e 

deturpada pelo utilitarismo de administrações públicas não comprometidas de fato com o 

social, cujo exemplo é sua versão de “progressão continuada” implantada no estado de São 

Paulo em 1998 (conhecida pejorativamente como “aprovação automática”) —, sensibilizaram, 

institucionalmente, a escola para a repetência punitiva e outras agressões físicas e psíquicas, 

tornando a escola um espaço bem menos inóspito, sobretudo aos mais pobres.  

 

Todavia, a cultura da escola não mudou sensivelmente. Ela continuou trabalhando, em 

sala de aula, nos corredores e pátios, como se não enxergasse a necessidade de ensinar os 

conhecimentos clássicos das disciplinas e os valores democráticos a um público agora bem 

diferente. Agia como se ainda tivesse apenas que instruir e, embora o público fosse outro, não 

abria mão de “ter aquela velha opinião formada sobre tudo”, como diria o cantor. O que levou 

os educadores progressistas, como Paulo Freire, Secretário da Educação do Município de São 

Paulo entre 1989 e 1991, a defender a “progressão continuada”, uma política educacional 

pretensamente inclusiva, depois disseminada para muitos lugares do país, a qual, 

teoricamente, pode ser muito promissora, de fato inclusiva e eficaz para a escola atual se bem 

implementada — democraticamente, conscientizando e ouvindo professores, pais e demais 

atores envolvidos: estudantes e funcionários, já que toda a cultura escolar precisa ser 
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transformada a fim de que se obtenham os resultados positivos em sala de aula. O que supera 

em muito a transformação do currículo oculto da escola, envolve formação didática de 

professores que, salvo exceção, aprenderam com aulas expositivas e agora têm de reformular 

seu modo de concepção de aprendizagem, pois ela tende a ser mais completa, holística e 

interessada, surgindo da experiência, reflexão e do conhecimento dialogicamente construído, 

em vez da oitiva, por mais atenta que seja, do conhecimento já pronto e meramente 

reproduzido. Mas esse não foi o caso da adoção dessa política em São Paulo102 e hoje se tem 

uma escola tradicional, em seu funcionamento regular, e, ao mesmo tempo, “construtivista” 

apenas em seu modo de avaliar os estudantes em ciclos de quatro anos, recentemente 

reduzidos para dois.  

 

Basicamente, no momento de avaliar, a escola considera que a aprendizagem tem 

estágios para ser construída e cada pessoa tem o seu tempo psicológico de construí-la. Mas os 

estudantes continuam divididos em séries, e não em ciclos de aprendizagem, sentados em 

fileiras, e não em círculo, e ao professor não é dado mais do que giz, lousa e um livro didático 

para ensinar conteúdo cada vez mais rígido, teórico e padronizado pelos Currículos, 

paradoxalmente, mínimos. 

 

Dessa forma, aquele segundo eixo [ver p.67], concernente à educação “cidadã”, cívica, 

pessoal, é deixado de lado e, como ele atualmente tem pouquíssimas chances de “vir 

[acontecer em] de casa”, pois esta, normalmente, passa o dia sem ninguém ou com crianças e 

adolescentes entregues a si mesmos, as noções de tal eixo foram, aparentemente em muitos 

lares, entregues, então, ao acaso... Com a agravante de que há práticas mínimas do segundo 

eixo que devem ser aprendidas como condição para que se desenvolva o primeiro: o da 

instrução ou do aprendizado daqueles conteúdos disciplinares clássicos. Para citar apenas um 

exemplo, sem saber o momento de ouvir, de falar, de solicitar ser escutado (reivindicar) com 

educação mínima, dificilmente alguém pode ser instruído e aprender no ambiente da escola 

                                                 
102

 Diz-se “implementado”, e não “implantado”, pelo caráter sumário deste termo em oposição ao de  
“processo” que exige aquele outro, numa distinção semântica mais refinada. Esta é muito 
importante para mudanças em um sistema de ensino, mas raramente é notada pelos gestores 
educacionais, como foi o caso da “implantação” autoritária da progressão continuada no Estado de  
São Paulo, conforme se vê nitidamente pelo seguinte trabalho, presente no acervo da Biblioteca da  
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP) — STEINVASCHER, A. A 
implantação da progressão continuada no Estado de São Paulo: um caminho para a 
democratização do ensino? 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade  
de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 
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formal, ou seja, sem apreender a operacionalidade necessária do ser/agir cidadão, como será 

educado para se formar como tal? Se pensarmos que os “professores” foram formados para 

partir do pressuposto de que encontrarão essas atitudes de civilidade em seus estudantes na 

escola (como ponto de partida para seu trabalho), pode-se inferir porque tem sido péssima a 

formação da maioria dos estudantes/alunos recém saídos do Ensino Médio, sem falar em 

deficiências didáticas e educacionais dos próprios professores, que também contribuem para o 

estado atual da escola pública.  

 

E qual a importância do PEF para esse quadro? É justamente abrir as portas da escola 

para que a educação informal aconteça e, como conseqüência, o mal-estar da pós-

modernidade: crises de egoísmo e repulsa a toda regra e rigor, possam amenizar sua carga de 

discordância e de revolta ante a frieza e a impessoalidade que têm marcado a educação 

formal. Aliás, os temas transversais e o trabalho com projetos fazem no campo do 

conhecimento e da didática da educação formal aquilo que o trabalho no PEF realiza no 

campo da socialização e aprendizagem por meio da liberdade da educação informal — a 

progressiva adequação da organização escolar numa realidade dinâmica, que impõe ao “eu” a 

performance politicamente correta. Afinal, o senso comum pós-moderno propagandeia que 

essa história de conhecer temas complexos, que exigem concentração e regem a vida pública, 

mas não são úteis para “ganhar dinheiro”, deve ser tarefa para intelectuais, filósofos, políticos, 

os quais, aliás (como muito se ouve), só o fazem, para distorcer tal conhecimento de acordo 

com seus interesses. Assim, segue o analfabetismo político, o processo de educar cidadãos 

passivos em sua pseudo-ultratividade.  

 

Contudo, o programa pode ser uma importante “enzima”, a produzir reações positivas 

nas áreas institucional, política e educacional da escola, de modo que pode favorecer 

significativamente o cumprimento de dois incisos fundamentais do art. 12 da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional: “[...] V – prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento; VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; [...]”103. 

 

Pelo PEF, não só as falhas da educação formal podem ser amenizadas, pela 

aproximação de estudantes e professores num ambiente mais descontraído e por meio de 

atividades extracurriculares, como também a “qualificação para o trabalho”, um dos quatro 



 91
eixos temáticos do programa, o “pleno desenvolvimento da pessoa” e o “preparo para o 

exercício da cidadania” podem passar a acontecer de maneira agradável, tanto para estudantes 

quanto para professores e demais servidores. O PEF traz a família e a comunidade para se 

integrarem à escola, mesmo que tal família venha em número e freqüência menores que o 

ideal. O Programa o faz de um modo que as questões importantes e habituais do ensino formal 

muito raramente o conseguem ou podem lográ-lo devido à rigidez estrutural de seu currículo 

oculto, pela qual histórica e culturalmente tem optado — também por necessidades 

operacionais que fogem ao tema deste trabalho. Programas como o PEF podem suprir, assim, 

essa dificuldade paralisante das escolas para se integrarem à vida da comunidade: 

 

As dificuldades para o cumprimento do Artigo 12 [da LDB, 9.3994/96] 
estão, principalmente, relacionadas com a falta de prática que a escola tem 
de se integrar à Comunidade. Os órgãos públicos, de maneira geral, não 
descobriram ou não querem perceber que estão inseridos na realidade, na 
região etc104.  

 

Não obstante, pelo que se percebeu, essa comunidade tem de ser de cidadãos 

passivos, senão também para o PEF será melhor não percebê-la. Foi o que se notou pela 

resposta de um dos gestores de uma das escolas do programa. Perguntou-se: “Considera 

fundamental a participação de tal representação comunitária no planejamento do Programa? 

Por quê?”. A resposta obtida foi: “Não. Não há necessidade disso”105. 

 

Se nesse programa “não há necessidade” da participação comunitária no 

planejamento”, como afirmou esse(a) gestor(a), mesmo tendo como praxe, antes de planejar 

suas atividades, pesquisar na Comunidade as preferências e carências educacionais do público 

para atraí-lo, de modo a elevar o número de participações, quão democrático será o Projeto 

Político Pedagógico dessa escola?... Esse foi apenas um dos momentos em que o fato de a 

resposta contar com a garantia de anonimato mostrou-se algo vantajoso, do contrário é 

possível que, dificilmente, tal declaração seria dada. 

 

Como dissemos, o PEF pode ser uma “enzima educacional”, numa perspectiva 

promissora. Porém, é uma ponte educacional construída pela metade, se visto pela sua ação no 

                                                                                                                                                         
103  BRASIL. Lei nº 9.394/1996. 
104 FRANCISCO FILHO, G. A educação brasileira no contexto histórico. 2ª Edição. Campinas/SP: 

Editora Alínea, 2004. p. 139. 
105 N. P. 
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educar para a cidadania, diante da complexidade que envolve essa ação tão difundida como 

objetivo por seus promotores. Mas pensemos que essa ponte fosse bem construída até o meio, 

e educasse de fato para o exercício da cidadania, embora não forme, não apontaríamos 

problemas e faríamos apenas sugestões para que ela fosse complementada. No entanto, 

precisa ser repavimentada, digamos, uma vez que possui visíveis “buracos” em seu 

funcionamento, ampliados pela decisão de fechar as quase 3 mil escolas e extinguir a “Equipe 

de Fortalecimento” e dos “Coordenadores de Área” nos primeiros dias de janeiro de 2007106, 

conforme já mencionado. Passo a tratar, então, mais especificamente desses “buracos” 

encontrados durante a pesquisa, os quais, pelo que se pôde notar, são obstáculos significativos 

mesmo se restringirmos o programa à tarefa de educar ao “exercício pleno” da cidadania. 

 

                                                 
106

 Relembrando: a “Equipe de Fortalecimento” eram professores de Artes e Educação Física que 
orientavam as atividades desenvolvidas pelos Bolsistas, os “Coordenadores de Área” eram 
professores que fiscalizavam o funcionamento do programa e orientavam o Educador Profissional.  
Segundo a então Secretária da Educação Maria Lúcia Vasconcelos, na Revista Época de 29 de 
janeiro de 2007, p. 102, a redução significativa de pessoal no PEF em razão do corte orçamentário 
no programa foi justificada pelo Governo como uma medida necessária para a implantação da 
“proposta” mais divulgada pelo Governador em sua campanha eleitoral de 2006: a presença d’ “O 
Segundo Professor em Sala de Aula” na 1ª série do Ensino Fundamental, o que, segundo ele, 
diminuirá a quantidade de crianças ainda analfabetas depois dessa série. O que ficará para futuros 
estudos responderem.  
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5- “AS PEDRAS NO CAMINHO...” 

 

 

Não se teve conhecimento de muitos trabalhos que tivessem estudado o PEF, na 

verdade, mesmo na Biblioteca da FEUSP ou em sítios reconhecidos em se tratando de 

publicação de pesquisas acadêmicas, não havia menções diretas a nenhuma publicação sobre 

o PEF, isto contando com eventuais lapsos cometidos na busca por tais trabalhos. Até o 

presente (dezembro de 2007), só se tem conhecimento da publicação oficial da FDE: COSTA, 

Adriano (Org.) et al. Escola da Família/Fundação para o Desenvolvimento da Educação. 

Diretoria de Projetos Especiais. São Paulo: FDE, 2004. 280p. (Série Idéias, n. 32), que, 

repetimos, trata-se de publicação oficial do Governo. 

 

Ademais, só há notícia de duas pesquisas por questionários via Internet, feitas sobre 

o PEF pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e pela 

Fundação Seade, ambas já citadas neste trabalho. Nenhuma dessas publicações nem outras 

notícias e trabalhos jornalísticos a que se teve acesso, porém, faz críticas ao programa, ao seu 

funcionamento, senão pela falta de uma divulgação mais ampla sobre suas atividades, o que 

também foi reiteradamente mencionado pelos entrevistados em nossa pesquisa. Para além 

disso, há as notícias do sítio oficial do programa, as quais, evidentemente, são 

cuidadosamente laudatórias e lançam “confete” em demasia em todas as ações que ocorrem 

aos finais de semana. 

 

Portanto, é muito provável que esta pesquisa esteja entre as primeiras investigações 

de campo feitas pela academia, num Programa de Pós-Graduação, sobre o PEF — embora se 

saiba que na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP (USP-Leste) haja 

também pesquisas de campo realizadas pelos estudantes de graduação na disciplina de 

Resolução de Problemas (RP), que por certo contribuem para o conhecimento do tema, 

mesmo que estejam limitadas pelo escasso tempo disponível e por não haver o mesmo grau de 

exigências para esses jovens pesquisadores. Assim, faz-se necessário enfatizar que os dados 

de nossa pesquisa mostram que o PEF não vem “marchando triunfantemente” como essas 

outras publicações sugeriram, mas caminha com dificuldades, lentamente em direção à sua 

meta de educar para o exercício107 da cidadania: “há pedras no caminho”... 

                                                 
107  Lembra-se que, como dissemos em capítulo anterior, há diferença em educar para o exercício da 
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Pelas respostas aos questionários elaborados, pelas matérias coletadas no sítio oficial 

do PEF, na Comunidade do Orkut: “Escola da Família” e em reportagens afins, identificamos 

algumas dessas “pedras no caminho” do programa, que tenta avançar mas, como o poeta 

drummoniano, não o consegue, devido, principalmente, a algumas delas — as quais 

analisaremos a seguir. 

 

 

5.1- PRIMEIRA “PEDRA”: FALTA DE UMA COORDENAÇÃO CENTRAL 

 

  

Falta uma Coordenação Central que se responsabilize por criar um esqueleto mais 

nítido no programa com atividades comuns, orquestradas de acordo com a dinâmica de cada 

D. E., dentro de um mesmo parâmetro de qualidade e divulgação. 

 

Sabe-se que 70% das atividades devem ser fixas, isto é, relativamente uniformes, em 

todas as escolas. Porém, arriscamo-nos a dizer que mesmo as atividades tidas como “fixas”, 

não possuem uma orquestração que lhes dê um perfil educacional, a ponto de a Secretaria da 

Educação poder afirmar que determinada atividade, incluída nesse rol fixo, possuiria tal 

objetivo, teria o seguinte procedimento geral em todas as escolas, ocorre preferencialmente 

em tal horário e possui as seguintes regras básicas e tais resultados constatados 

freqüentemente. Se se pudesse fazer tal descrição, fidedigna, sobre esse rol fixo, o programa 

estaria em melhor condição para ser divulgado em rede de televisão e/ou rádio, por exemplo, 

visto que as pessoas saberiam com mais detalhes e segurança o que podem encontrar e cobrar 

em tais atividades da escola no final de semana.  

 

Outrossim, há muitas atividades que poderiam fazer parte desse rol fixo, como a de 

“Primeiro Socorros”, oferecida por um membro do Corpo de Bombeiros. Evento que ocorre 

em uma escola ou duas, esporadicamente, dependendo da disposição do Educador 

Profissional ou de algum Bolsista de fazer o contato com a Corporação Militar e organizar a 

atividade. Se houvesse uma Coordenação Central mais presente e atuante no PEF, esse é um 

                                                                                                                                                         
cidadania e buscar formar para esta. Este capítulo e o seguinte tratam do trabalho feito pelo PEF em 
educar para o “exercício”, já que “formar” cidadãos inclui outra esfera, na qual, como já 
expusemos, o programa e, mesmo a escola, raramente adentram. Vejamos. 
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tipo de atividade, entre muitas e muitas outras, que facilmente poderia ser levada a todas as 

escolas e comunidades em que existe o programa, já que se trata de outro órgão estadual 

(Polícia Militar: Corpo de Bombeiros) no que se refere à parceria necessária para efetivá-la.  

 

No entanto, em um ano de pesquisa (2007), não se teve notícia de um movimento da 

Gestão Central nesse sentido. Todas as atividades dependem dos Educadores que trabalham 

em cada escola, o que dificulta criar uma identidade do programa para a população. Qual o 

perfil e quais atividades mínimas, afinal, o PEF garante em todas as escolas onde foi 

implantado? Quando? Com que freqüência? Sob responsabilidade de quem? Não se sabe em 

que medida os 70% de “atividade fixas” são eventuais, considerando a rede de escolas 

envolvidas e o fato de grande parte delas, mesmo tidas como fixas, dependerem de trabalho 

dos educadores voluntários, isto é, tornou-se permanente aquilo que é transitório. Vejamos a 

descrição de tais “atividades fixas” no sítio oficial do programa: 
 

Programação Básica: as atividades são desenvolvidas aos sábados e 
domingos, das 9h às 17h, obedecendo a uma grade de atividades que 
incluem: 
Esportes: Jogos pré-desportivos; jogos populares; brincadeiras; atletismo; 
esportes coletivos; ginástica e artes marciais. Exemplos: xadrez, futebol de 
salão, pingue-pongue, skate, judô, boxe, taco, entre outros. 
Cultura: Música; teatro; artes plásticas; dança clássica e danças 
populares/folclóricas; gincanas; feiras; leitura; exibição de vídeos/filmes. 
Exemplo: capoeira, hip-hop, canto coral, gibiteca, mostras de poesia, rádio 
comunitária, jornal impresso ou eletrônico, etc. 
Saúde: Formação de multiplicadores para ações preventivas diversas; 
palestras e encontros sobre temas variados. Exemplos: planejamento 
familiar, prevenção ao uso indevido de drogas e Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, primeiros socorros, cuidados na gravidez e pericultura, 
responsabilidade na criação de animais domésticos, etc. 
Trabalho: Informática; idiomas; curso pré-vestibular; cursos básicos de 
qualificação profissional. Exemplos: noções básicas de Windows, Internet, 
marcenaria, confeitaria, culinária, cerâmica, pintura, aulas de 
inglês/espanhol, etc.  

 

Falta uma Coordenação Central que garanta um número delimitado e significativo 

de atividades, com uma qualidade minimamente aceitável, em cada eixo temático do 

programa, para que a escola possa ter, pelo menos, um público, digamos, “fidelizado” o 

suficiente para conhecer e divulgar aos outros membros da comunidade, além dessas 

anteriores, aquelas outras atividades, que são selecionadas de acordo com a demanda 

educacional específica do entorno escolar.  
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Além disso, muitas dessas atividades não são garantidas, pois são bem mais uma 

sugestão do que o público pode encontrar nas escolas ao final de semana do que uma garantia 

do que ele encontrará de fato. E em que condições? Ninguém pode responder. Tanto que, se o 

cidadão procurar aula de “judô”, “teatro”, palestra sobre “Primeiros Socorros” e “culinária”, 

por exemplo, para citar apenas uma atividade de cada eixo temático, terá que visitar um bom 

número de escolas e levará um tempo relativamente grande até deparar com tais atividades, 

com a previsão de sua realização, além de ter de incluir, nesse planejamento, o custo do 

transporte e do tempo de deslocamento, enfim, tornar-se-á, certamente, uma tarefa ingrata e 

inviável. 

 

A título de exemplo retiramos do sítio oficial do PEF cópia da página incumbida de 

comunicar a programação das 2.334 escolas do programa. Lá consta o seguinte apenas:  

 

Programação para o próximo final de semana 

11 e 12 de Outubro 

 

EE. Octaviano 
José Corrêa 
DE Adamantina 
São Paulo 

A Diretoria de Ensino de Adamantina convida todos 
para participarem das atividades do Programa 
Escola da Família, neste final de semana, dias 11 e 
12 de outubro, conforme segue: 
 
Dias: 11 e 12 de outubro  
Evento: Atividades sobre consumo consciente 
(palestra, atividades pedagógicas)  
Local: EE. Octaviano José Corrêa 
Horário: das 10h às 11h30 – Palestra (Educador 
Profissional Rodrigo) das 14h às 15h – atividades 
pedagógicas sobre meio ambiente e consumo 
consciente (Educadora Universitária Vânia) das 15h 
às 16h – construção do mural (educadora 
universitária Aline) 
Município: Flórida Paulista 

 

 

EE Profª. Maria 
Cheila Alves 
DE Região de Sumaré 
São Paulo 

A Diretoria de Ensino de Sumaré convida todos para 
participarem das atividades do Programa Escola da 
Família, neste final de semana, dias 11 e 12 de 
outubro, conforme segue: 
 
Dia: 11 de outubro  
Evento: Festa da Primavera 
Local: EE. Profª Maria Cheila Alves  
Horário: a partir das 13h  

Município: Sumaré 
108

 

 

 

 

 

                                                 
108  PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA. Disponível em: 

<http://www.escoladafamilia.sp.gov.br/programacao.html>.  Acesso em: 15/10/2008. 
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Além de prestar informações desatualizadas, estas são de uma incompletude colossal. 

Onde está o informativo referente a outras D.E.s? E quanto a outras escolas? Será que de 

2.334 escolas, apenas essas duas iriam realizar algo digno de nota? Empiricamente, pode-se 

afirmar que não, basta visitar cerca de 10 escolas de uma região qualquer do Estado, num dia, 

e se verá que havia muito mais a ser anunciado. Talvez, da mesma forma que um relatório é 

enviado por cada Educador Profissional por final de semana, eletronicamente, deveria ser 

incluso um campo: “Destaque uma atividade a ser anunciada na Programação do site oficial.” 

O que teria de constar neste, no máximo até quarta-feira da semana que antecede a atividade. 

Diferentemente do que ocorre esta semana, por exemplo, quando ainda se tem a programação 

da semana passada, às 17h40min, da quarta-feira. Tudo isso sem ignorar que boa parte da 

população não tem acesso à Internet, o que dificulta muito ser informado da programação do 

PEF por meios eletrônicos, de modo que tais informações também poderiam / deveriam ser 

distribuídas nos demais equipamentos sociais da comunidade, por exemplo, postos de saúde, 

igrejas, mural de avisos nos transportes públicos etc. 

 

Outro aspecto, entre muitos, em que fica evidente a ausência de uma Coordenação 

Central para o PEF está na recorrente “privatização informal” das escolas pelos Gestores, 

nesse caso, mais especificamente Diretores(as) da unidade escolar, conforme depoimento de 

um Bolsista há mais de 3 anos no programa: 

 

Há muitas escolas em que os Diretores não querem o programa na escola, 
dizem: “não quero o programa na MINHA escola”, ela acha que a escola 
é dela e não da comunidade. Os professores também resistem à 
integração da escola com o programa. Quando a Gestora quer e participa 
há a integração. Faz diferença a diretoria dar “carta branca” para os 
Bolsistas. Quando a Direção da escola colabora, a integração funciona. Em 
outra escola não podiam usar a cozinha. Aqui há livre acesso à cozinha109. 

 

Ora, esse tipo de comportamento perverso dos Gestores não é desconhecido da 

Secretaria e de dirigentes do PEF, tanto que a Coordenadora do Programa até dezembro de 

2007, Cristina Cordeiro, reconheceu, sem meias palavras, que “nas escolas em que a direção 

não se envolve, o trabalho não decola”110. Mas, nesse caso, que envolve precisamente os 

espaços das escolas não se trata de “envolvimento” dos Gestores, mas de determinar a 

publicização do espaço público e reintegrá-lo à comunidade. Sendo que os Bolsistas não têm 

                                                 
109  N. P. 
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vale-transporte nem vale-refeição, o mínimo que o estado poderia oferecer-lhes, 

garantidamente, em todas as escolas onde o programa funciona, é a cozinha para que façam 

suas refeições, nem que sejam com gás, panelas, alimentos e talheres próprios, o que, 

ademais, seria de uma mesquinhez desrespeitosa com esses cidadãos, que também pagam 

impostos etc. 

 

Essa limitação dos espaços públicos da escola para o PEF representa o 

estrangulamento do programa em qualquer unidade escolar, sem a “carta branca”, permissão 

para desenvolver o programa na escola, o Programa não funciona, como está claro no 

depoimento anterior e nas palavras da própria Coordenadora do Programa, entre o lançamento 

deste até dezembro de 2007. Então, por que deixar essa decisão vital sob a discricionariedade 

de Gestores(as) que costumam se referir à unidade que lhes cabe administrar como “minha 

escola”? O que é mais importante para a Secretaria de Educação: os caprichos de um(a) 

Gestor(a) despótico(a) ou a educação da comunidade que exige a Biblioteca para oficinas de 

leitura; a Cozinha para o curso de “Panificação” e outros de culinária, que podem prepará-la 

para um trabalho; a Sala de Informática, sem a qual boa parte da comunidade sofrerá as 

conseqüências da exclusão digital, o que é mais importante? Para a Secretaria de Educação, 

pelo que se pôde notar nas escolas visitadas e em muitas declarações como as anteriores, tem 

sido mais importante a vontade particular do Gestor e o seu “intelecto solidário”, o qual, pelo 

jargão “minha escola”, não tem preponderado muito... Segundo um(a) dos(as) Educadores(as) 

Profissionais, 

 

[...] antes era muito pior, estimaria que hoje esse problema atinge 60% das 
escolas. Em geral, na maioria das escolas a cozinha é fechada e o banheiro 
dos professores, a Secretaria... como nós precisamos lançar dados sobre a 
presença dos universitários pelo computador, fica difícil111. (grifo nosso) 

 

Assim, estes são alguns dos exemplos nos quais a atuação de uma Coordenação 

Central do programa, cuja meta óbvia seja que ele funcione razoavelmente bem, poderia 

trabalhar mais incisivamente... A começar pela garantia de que o espaço necessário ao PEF 

não seja privatizado informalmente por Gestores(as), e esteja sempre, pelos menos aos finais 

de semana, ocupado por quem deveria ocupá-lo: a comunidade. Talvez isso venha de uma 

lacuna na determinação legal da Constituição brasileira (art. 206, inc. VI) e da LDB (art 3º, 

                                                                                                                                                         
110  Revista SP.GOV, 2005. 
111  N. P. 
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inc. VIII), segundo as quais deve haver “gestão democrática do ensino”, e não da escola, o 

que favorece a leitura de que esta pode continuar a ter a gestão que cada Gestor(a) achar 

melhor. Ou seja, a legislação não nega a possibilidade de um suposto pensamento arbitrário 

de que a escola seja dele(a), por isso, a possessividade que contribui para amarrar ou, no 

limite, até inviabilizar um melhor andamento do PEF. 

 

Além do que, uma Coordenação Central mais atuante poderia ouvir também donde 

provém tamanha resistência e apego dos(as) gestores(as) ao espaço escolar, oferecendo, por 

exemplo, alguma garantia quanto à eventual danificação das instalações durante o 

funcionamento do programa. Afinal, ter que responder indiscriminadamente por qualquer 

dano na unidade, no final de semana, talvez seja uma causa real para a objeção desses(as) 

diretores(as) à utilização irrestrita do espaço escolar.  

 

Ademais, o art. 12, inc. VI da LDB, obriga os estabelecimentos de ensino a “articular-

se com as famílias e comunidade”, obrigação estendida, no artigo 13, inciso VI da mesma lei, 

também aos professores no sentido de que esses deveriam colaborar... Mas como dito pelo 

depoimento do(a) Bolsista os “professores resistem” à tal integração, mesmo porquê não são 

estimulados a participarem desse projeto que, aliás, não por acaso só tem um “Educador 

Profissional” em cada escola, aquele que é pago para isso, ou seja, não faz trabalho voluntário 

aos finais de semana, pois como os professores, que “resistem”, é um profissional, e não uma 

espécie de missionário, como o Estado parece esperar que se tornem os professores da rede 

estadual.  

 

Quanto a este último caso, porém, o problema extrapolaria, teoricamente, a função de 

uma Coordenação Central do PEF porque envolve o ensino regular, a educação formal, e a 

própria formação da imensa maioria dos professores de Ensino fundamental II e de Ensino 

Médio, pois, como dissemos, o espaço do PEF é muito mais propício ao trabalho de 

“educadores” do que de “professores”, eventualmente sem a formação pedagógica / 

educacional específica, complementar, de que tratamos anteriormente. Estes, com sua 

formação mais técnica em uma determinada disciplina e, salvo exceções, suas “muletas 

pedagógicas” e andragógicas, se as tiverem, além de uma exploração e pressão fabris e 

insalubres durante a semana, geralmente, não se sentem e não estão à vontade, dispostos e 

preparados para desenvolverem atividades educacionais extracurriculares, típicas da educação 

informal, como as que ocorrem no PEF. Todavia, sugerimos oferecer uma “gratificação por 
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atividade extracurricular desenvolvida em final de semana”, para professores que atuam na 

respectiva escola no ensino regular. Seria o caso de incentivar com essa gratificação por 

atividade, aqueles que desejarem, voluntariamente, desenvolver algum projeto com/para 

seus estudantes, os quais também precisariam ser convencidos pelo professor a comparecerem 

voluntariamente à atividade. O que, de resto, não é contraditório com o conteúdo da nossa 

crítica ao trabalho voluntário, já que ela foi feita a este quando ele se torna básico, estrutural, 

como tem ocorrido, e deixa de ser opcional, como deveria ser considerado pelo Estado. 

 

 

5.2- SEGUNDA “PEDRA”: CARÊNCIA DE RECURSOS 

 

 

Há uma carência considerável de recursos, destacadamente aquela que ocorre pela 

limitação burocrática advinda de um critério para o uso da verba, chamado de “material 

permanente”. Trata-se da denominação de certos tipos de materiais dos quais se proíbe a 

aquisição com a verba anual enviada a cada escola pelo PEF, a saber: agulha (para o curso de 

tricô), panelas (para os cursos de panificação), videogame (para atividades que envolvem esse 

jogo) e qualquer outro tipo de eletroeletrônico (aparelho de som, de televisão, de DVD etc.), 

mesa de pingue-pongue ou reparos nas existentes (em quase todas as escolas visitadas as 

mesas de pingue-pongue tinham as pernas quebradas e substituídas pelo apoio de cadeiras, 

além de raquetes compradas com dinheiro dos Bolsistas ou do Educador Profissional). De 

regra, pelo que foi explicado por alguns(mas) dos(as) Educadores(as) Profissionais, “material 

permanente”, no que se refere ao uso da verba, seria tudo aquilo que pode permanecer na 

escola e não ser consumido na atividade-fim. O que traz muitos problemas ao funcionamento 

do PEF, como o seguinte: 

 
Falta muito material porque não posso comprar “material permanente”. Às 
vezes, quero fazer uma oficina de tricô: posso comprar linha, mas não posso 
comprar lã e o tear, por exemplo. Muitas oficinas acabam não acontecendo 
por conta dessa restrição112.  

 

Há que se dizer que os recursos financeiros das unidades escolares que permaneceram 

abertas em 2007 foram quadriplicados, ainda que a verba do PEF tenha sido reduzida de 218 

milhões para 75 milhões. Montante este com previsão de aumento para o exercício de 2008: 

                                                 
112  N. P. 
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113 milhões, de acordo com informe de um vereador da cidade de São Paulo, de partido 

oposicionista113. Essa é uma boa notícia pela qual se deve parabenizar a atual gestão, pois se o 

corte de verba para o programa e o fechamento de 55% das escolas foi uma medida 

provavelmente equivocada em muitos sentidos — afinal, não respeitou a comunidade das 

escolas antes abertas, nem os universitários que, sem aviso prévio, foram transferidos para 

longe de suas casas (permanecendo sem direito a auxílio-transporte e alimentação) e 

amontoados em algumas escolas114 —, pelo menos, o governo incrementou a verba das que 

permaneceram abertas. O que, porém, não nos impede de alertar para a insuficiência que 

resiste mesmo a tal medida se pretendermos alcançar a qualidade desejável no PEF, conforme 

se observa nas palavras de um(a) Educador(a) Profissional: 

 
[...] já foi muito pior, antes em 2005 e 2006, a verba não passava de mil reais 
por ano, para durar o ano inteiro. Este ano [2007] quadruplicou, é 4 mil 
reais para o ano, mas deveria ser semestral esse valor para dar para 
fazer tudo o que precisava115.  
 

Assim, há que se reconhecer que, nesse aspecto, o Governo tem demonstrado boa 

vontade de cumprir suas obrigações para com a educação da população das comunidades 

ainda atendidas, porém, com as devidas ressalvas. Em outras palavras, se é verdade que a 

verba atual, em cada escola que permaneceu aberta, financia quatro vezes mais a 

quantidade de recursos materiais que se comprava em anos anteriores, a qualidade dos 

recursos e das condições para adquiri-los (a restrição: “material permanente”, a imposição 

de que a verba deve ser gasta em apenas três cheques, cada um precedido de três 

orçamentos) mudaram muito pouco ou nada e continuam questionáveis. A título de 

                                                 
113 Segundo o Jornal da Tarde: “O Orçamento de 2008 reserva R$ 113 milhões para o programa, 

contra R$ 218 milhões inicialmente previstos em 2007, ou 48% menos. Levantamento da 
liderança do PT na Assembléia Legislativa mostra que, do total orçado deste ano, com 9 meses 
transcorridos, foram empenhados (prometidos para gasto) R$ 75 milhões - 34,44% - e liquidados 
(quando o governo admite que o serviço foi feito) R$ 49,2 milhões, ou 22,5% da previsão inicial. A 
Secretaria Estadual de Educação informou que, das 5.216 escolas que participavam do programa 
em 2006, 2.334 foram mantidas (44,7%)”. Jornal da Tarde, São Paulo, 4 out. 2007. Disponível em: 
<http://joaoantoniopt.blogspot.com/2007/10/governador-corta-verba-do-programa.html>. Acesso 
em: 29 nov. 2007 . 

114 Segundo o relatório de setembro de 2007 sobre os números do Programa, publicados no sítio oficial 
do PEF, a D. E. Centro Sul tinha 240 Bolsistas distribuídos por 7 escolas, a D. E. Centro Oeste, por 
sua vez, tinha 164 Bolsistas distribuídos por 4 escolas, numa média, respectivamente, de 34 e 41 
Bolsistas por escola. Se for considerado que a média de Bolsistas por escola na D. E. Centro, na 
qual se viu problemas de “emaranhamento” de projetos e, por conseqüência, desmotivação e 
ociosidade de universitários, era de 12 a 13 Bolsistas por escola, pode-se imaginar o que significou 
na rotina do programa tal mudança abrupta em 2334 escolas que permaneceram abertas. Pelo que 
se notou, a “solução” emergencial foi passar a desenvolver projetos em duplas ou trios de 
universitários.  
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ilustração, vejam-se alguns exemplos de respostas de universitários à seguinte pergunta: 

“Faltam recursos para que se possa trabalhar adequadamente? Exemplos. Se não, sugeriria 

outros recursos que, se pudessem ser disponibilizados, melhorariam a qualidade do 

programa?”. 

 

• “Faltam... tudo: bolas, os alunos chutam a bola de vôlei porque não tem de 

futebol. O governo mandou bolas de plástico. As pessoas de baixa renda não 

foram educadas a pensar [isto é, não foram nem são formadas para a cidadania, 

apenas para o seu exercício na melhor das hipóteses]; isso é muito triste. É 

terrível o que fazem com nosso povo”. 

 

• “Sim: TV, DVD, computador, tem, mas deveria ter mais”. 

 

• “Muito, faz um ano e meio que não mandam verba116. Não tem apontador. 

Deveria ter material de recreação, brinquedo, jogos educativos, alimentação. 

Na parte artesanal, ensinam [oferecem “capacitações”], mas não mandam 

material”.  

 

• “Faltam. Deveriam ter bolas, fazem eventos para arrecadar dinheiro e 

comprar... Cola, tesoura, canetinha, papel, material para artesanato, rádio, 

espelho para dança. Até tentam buscar patrocínio, as alunas dançam com 

lenços doados117. Teria que ter uma sala especial para dança”. 

 

• “Recursos não faltam...118 devido à verba do programa existem. Sugeriria 

recursos para fazer ‘passeios culturais’, como poder alugar um ônibus para 

levar as crianças na Pinacoteca, por exemplo”. 

                                                                                                                                                         
115  N. P. 
116 Até o começo de julho de 2007, o Governo não havia mandado a verba anual do PEF para as 

escolas, de modo que o programa e educadores minguavam com todos os sinais da desnutrição 
orçamentária causada por tal omissão irresponsável do Estado para com as comunidades e seus 
educadores. 

117  Pediu-se uma doação de 15 metros de tecido, e pediu-se a uma costureira que fizesse de graça os 
lenços para dança do ventre. No caso do tecido, a escola fornece um ofício e o valor da doação é 
abatido do imposto de renda, segundo nos foi informado. 

118  As respostas anteriores foram dadas antes de julho de 2007, trata-se, a partir de agora, de algumas 
respostas posteriores a essa data, que marca um tempo “pós-verba quadriplicada” nas escolas do 
PEF. 
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• “Recursos, não. Falta liberdade para os educadores terem direito ao lazer. 

[o que, ao final, gera um falta crônica de “recursos humanos” com qualidade e 

disposição de espírito para desempenhar sua função no Programa 

satisfatoriamente. Aliás, este é um “recurso” que, pelo que se notou, carece 

muito de investimento, embora o estado paulista seja administrado pelos 

quadros do Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB) há mais de uma 

década, sempre sob as noções empresariais da “gestão gerencial do Estado”119, 

marca administrativa do Partido, infelizmente, ainda não foram dados sinais 

concretos, por nenhuma de suas gestões, de que é conhecida a importância do 

conceito de “cliente interno” para o sucesso de qualquer organização, haja vista 

o tratamento geralmente desdenhoso com o qual se sentem tratados a grande 

maioria dos servidores estaduais. No PEF, isso é bem pior, a nosso ver, devido 

ao caráter precário do vínculo dos Bolsistas com o Estado e ao fato de, apesar 

de serem mais de 18.500 universitários no programa, não terem um órgão que 

represente seus interesses perante a administração estadual. Trataremos, 

adiante, com mais detalhes sobre a gestão gerencial e suas conseqüências 

danosas ao programa nesse aspecto.] 

 

• “Faltam apostilas para os cursos profissionalizantes120”.  

 

• “Até tem bola, material para “fazer poucas coisas”, mas dava para fazer bem 

mais se eles [o governo] investissem muito mais”. 

 

                                                 
119  Mais adiante se tratará de outras conseqüências da ideologia de tal “gestão gerencial” para o PEF. 

Entretanto, já se pode adiantar que essas “noções empresariais/gerenciais” de gerir o Estado como 
marca administrativa do PSDB, bem como seu conceito, segundo a visão de um dos principais 
defensores dessa noção no Brasil, Luiz Carlos Bresser Pereira, ficam bem claras no livro 
organizado por este e Peter Spink em 1998: Reforma do Estado e administração pública 
gerencial. Noções gerenciais que ficaram nítidas também nas mudanças realizadas na “reforma 
do Estado” brasileiro, no tempo do Governo Fernando Henrique Cardoso (um dos ícones do 
Partido), a qual se consubstanciou no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 
(MARE), criado em 1995 e extinto em 1999 depois de implementar suas medidas reformadoras 
no sentido de tornar a gestão pública brasileira o mais “gerencial” possível, o que enfrentou fortes 
resistências sindicais sob alegação de retirada de direitos dos servidores etc. 

120  De regra, nos depoimentos, o material dos cursos profissionalizantes era elaborado pelo 
universitário com recursos do próprio bolso e as cópias eram limitadas para atender a demanda 
pelos cursos. 
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Além disso, há uma pressão sobre os universitários para que consigam formalizar 

“parcerias” com a iniciativa privada e, assim, adquirir tudo o que necessitam para desenvolver 

seus projetos com a qualidade mínima aceitável. Aliás, foi dessa forma que a escola Orestes 

Guimarães conseguiu reformar boa parte do seu espaço e estrutura física, deixando-os 

propícios às atividades pedagógicas. Se não fosse a parceria com a instituição bancária 

privada, que rotulou todas as portas e salas de aula da escola com sua marca de 

“responsabilidade social”, ela poderia estar bem parecida com a E. E. Heckel Tavares, onde 

falta uma instituição com “responsabilidade social” que decida reformar a escola, 

aparentemente abandonada, tal é o estado de suas instalações. Talvez, decorra disso um 

problema de visibilidade da marca empresarial perante o público consumidor a quem pretende 

impressionar. Na periferia, há cidadãos com poder aquisitivo bem menor, raríssimos 

participam dos jogos financeiros das Bolsas de Valores entre outros problemas dessa espécie 

ao capital, o que acaba por tornar escolas da periferia pouco atraentes a tais ações de 

responsabilidade social de empresas. Por conseqüência, as que mais precisam enfrentam mais 

dificuldades de auferir um “apadrinhamento”, numa lógica perversa se considerarmos que a 

efetivação de direitos sociais, como a dignidade humana ao ter acesso à educação, estão, 

tantas vezes, a depender da viabilidade comercial que possam ter. 

 

Essa reforma na escola Orestes Guimarães é mais um exemplo de como as parcerias 

incentivam, por um lado, a responsabilidade social das empresas e, por outro, a 

irresponsabilidade social do Estado em cumprir suas obrigações para com a educação, neste 

caso específico. No PEF, isso é bastante nítido. Os(as) Bolsistas são feitos de “pedintes” e 

com o argumento de “entregar a escola nas mãos da Comunidade”, o Estado pede a esta que 

esvazie os bolsos se quiser uma escola como ele deveria oferecer-lhe. Tanto que quando 

perguntado a um(a) Bolsista: “O PEF funciona bem, como poderia funcionar melhor?”, 

respondeu cautelosamente: “Funciona bem, mas poderia ser melhor se tivesse mais apoio, 

mais parcerias”121. Ou seja, o investimento não se cobra mais do governo, mas das parcerias 

privadas, delegaram a responsabilidade e não o poder, como vimos, ao contrário do que 

Gabriel Chalita entende como o correto. Se a escola perceber-se fragilizada, o “parceiro” com 

quem ela pode contar é qualquer um menos o Estado. É essa mensagem que se tem no PEF. 

 

 

                                                 
121  N. P. 
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5.3- TERCEIRA “PEDRA”: A CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES UNIVERSITÁRIOS 

 

 

A capacitação da quase totalidade dos Educadores Universitários que desenvolvem 

projetos no PEF vem de sua formação pessoal anterior à sua inclusão no programa. 

 

Esse é um problema que abre também margem para uma nova fonte de pesquisa à 

qual não será possível reportar-se: a qualidade das capacitações oferecidas no PEF. Não 

obstante, sem entrar nesse mérito o que se pôde verificar é que “a princípio, não há 

capacitação, entra-se cru, só com as próprias habilidades. [...] Nos primeiros seis meses, não 

houve capacitações”, conforme respondeu um(a) Bolsista à seguinte pergunta: “Sente-se 

preparado para o trabalho que faz? Se sim, como se deu esta preparação? Houve uma 

capacitação? Qual e como foi? Se não, qual capacitação sugeriria para os educadores 

universitários?” 

 

Muitos nunca participaram de uma capacitação, outros, de apenas uma, em mais de um 

ano vinculados ao PEF. Há muitos que cursam Administração, Engenharia ou áreas afins e 

oferecem projetos no eixo temático de Esporte. Desperdiçam-se muitos talentos entre os 

universitários: 

 
[...] às vezes, o programa delimita as atividades dos Bolsistas. Os Bolsistas 
ficam insatisfeitos porque não podem fazer muitas coisas. São obrigados, às 
vezes, a ficar batendo corda e jogando dominó [com o público] quando 
poderiam oferecer atividades mais interessantes às pessoas122.  

 

Porém, o curioso é que, apesar de a imensa maioria afirmar não ter sido capacitada 

pelo PEF para desenvolver os projetos, houve quase unanimidade quanto à resposta positiva 

em relação a “sentir-se preparado para o trabalho que desenvolve no programa”. Talvez isso 

ocorra porque pouquíssimos pareciam ter noções do que seja de fato educar, pois, com raras 

exceções, ficou claro que não há uma “intenção ou intencionalidade educativa” nos projetos 

desenvolvidos, raramente há reflexões sobre o realizado ou desafios educativos em relação ao 

que seria feito ou era proposto. Executa-se simplesmente, contando-se apenas com o eventual 

cuidado, ou “intuição pedagógica”, do chamado “Educador Universitário” para que algo do 

que é feito modifique o modo de ser e de pensar ou leve a uma reflexão dos participantes.  

                                                 
122  N. P. 
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Apenas para notarmos a diferença de existir essa intencionalidade pedagógica por 

parte de um “Educador Profissional”, não somente pelo título mas principalmente pela 

formação que deve ter, vejamos o que parece ocorrer num projeto educacional de propósitos 

semelhantes, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD). Nesse instituto não 

governamental mineiro, o propósito é semelhante ao do PEF: integrar escola e comunidade, 

pela educação informal, de modo que, conforme declara seu fundador, o educador Tião 

Rocha, as “escolas [...] sejam tão boas que professores e alunos queiram freqüentá-las aos 

sábados, domingos e feriados”123. No entanto, ele, assim como o instituto que dirige, parece 

fazer uma diferenciação importantíssima, do ponto de vista educacional, para quem promove 

um programa com tais objetivos, diferenciação que não foi percebida no PEF: “Ele distingue 

educação de escolarização”124, conforme entrevista dada em razão de ter sido premiado como 

o Empreendedor Social de 2007, um entre outros prêmios recebidos pelo CPCD. 

 

Saber que há diferença entre educação e escolarização faz, por exemplo, que haja 

educadores no projeto, e não mais trabalhadores professorais, como temos tentado explicar. 

Daí teríamos um bom começo para falarmos de um projeto “educacional”, stricto sensu, como 

deveriam ser aqueles desenvolvidos por “profissionais em educação” naquele segundo eixo, 

dos valores democráticos, em que a escola formal e os professores, de regra, não estão 

preparados a trabalhar, sobretudo pelo currículo oculto que lhes consome necessariamente, 

afinal, é tamanha a responsabilidade que lhes impõe a extensão do currículo explícito. Por 

isso, a “formação dos educadores” juntamente com uma “metodologia inovadora e a 

participação da comunidade” são tidos como as três razões para o êxito do CPCD no que se 

propõe a fazer. Mas infelizmente o PEF, embora sustente propósitos bastante semelhantes, 

está muito aquém de garantir a “formação de seus educadores”, tanto que apenas um deles em 

cada escola é chamado de “profissional” (o chamado “Educador Profissional”), pelo que se 

deduz que os “Educadores Universitários” seriam então “amadores”. 

 

Amadorismo sentido por eles mesmos, segundo o depoimento de alguns dos 

universitários:  

 

• Deveriam ensinar as pessoas [Bolsistas] a darem aulas. (há 2 anos e meio no 

                                                 
123  ROCHA, Tião. Folha de S. Paulo, São Paulo. 26 nov. 2007.  
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programa). 

 

• Há pouca preparação [para desenvolver as atividades], na maioria das vezes é 

desenvolvido na cara e na coragem. (há 3 anos e 5 meses no programa). 

 

• Todas as capacitações de que participei foram de artesanato, para o trabalho que faço 

não foi útil. (há 1 ano e 6 meses, desenvolve o projeto de alfabetização de adultos). 

 

• Deveria ter profissionais e os Bolsistas auxiliarem estes profissionais. 

 

Dessa forma, o PEF está grandemente comprometido em sua qualidade nesse quesito: 

formação/capacitação de seus “educadores”, haja vista que, além do que se viu, poucos 

“Educadores Profissionais” são formados em pedagogia de modo que tivessem uma base de 

formação para ser de fato educador — a maioria deles são profissionais licenciados nos 

diversos cursos de formação de “professores”, sobretudo de instituições privadas. Quanto aos 

Bolsistas, como se percebe nos depoimentos transcritos, a situação parece ainda mais grave, já 

que nem professores são. Atuam, geralmente, com a melhor da boa vontade, mas falta “saber” 

sobre a profundidade de educar. A título de comparação, pode-se citar a experiência relatada 

por Tião Rocha no programa Roda Viva da TV Cultura125, no qual o educador contava sobre a 

dificuldade de ensinar valores aos jovens e crianças que freqüentavam a escola, pois queriam 

apenas “jogar futebol”, basicamente um dos principais problemas na maioria das escolas do 

PEF.  

 

Decidiram, então, propor a esses jovens o “futebol em dupla”, de sorte que cada 

jogador, jogando amarrado a uma corda presa na cintura de um colega, tinha que, juntamente 

com este, sincronizar os movimentos, perceber as dificuldades do outro para alcançarem seus 

objetivos, vencer a partida de futebol. Logo, com uma estratégia como essa, seguida de uma 

reflexão após o jogo, pode-se ensinar bastante sobre solidariedade, respeito, ética ou, pelo 

menos, sobre alteridade. Pode-se, enfim, educar realmente como deve ambicionar todo projeto 

educacional. E são atividades educativas desse nível que raríssimas presenciamos e das quais 

                                                                                                                                                         
124  ROCHA, 2007. 
125  ROCHA, Tião, Roda Viva, São Paulo,10 dez. 2007. Entrevista com o educador Tião Rocha. 
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não se teve notícia de ocorrerem no PEF.  

 

Do que se conclui que uma grande pedra no caminho do PEF é a falta dessa distinção 

entre escolarização e educação, na sua concepção organizacional, na orientação pedagógica de 

seus chamados educadores ao executar cada projeto. Afinal, não foi possível notar uma 

“lucidez” no PEF que desse ao programa um perfil semelhante ao que desenha Rocha ao 

descrever como deveria ser a educação: 

 
FOLHA - Como deveria ser a educação? 
ROCHA - Um projeto de vida, não de formação para o mercado. A lógica 
da vida não é ter um emprego. Ter analfabetos não pode ser um problema 
econômico, é um problema ético.  
A experiência que a gente vem desenvolvendo no CPCD é saber se é 
possível fazer educação de qualidade. Claro que é. Só que você tem que 
botar uma pergunta que a gente sempre faz. É o MDI: “De quantas maneiras 
diferentes e inovadoras eu posso...” O resto você completa com uma ação: 
educar, alfabetizar, diminuir a violência126.  

 

Ou seja, bem diferente do que se viu no PEF, no qual não se faz tal pergunta sobre 

“quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso”, no qual o problema parece bem mais 

econômico: “arrumar um emprego” para os desesperados do que um “projeto de vida” para as 

pessoas, bem mais “diminuir a violência” do que “educar para o exercício da cidadania”. E, 

com tudo isso, não se quer dizer que muitos Educadores, tanto Universitários quanto 

Profissionais, não tenham a intenção sincera de educar. Quer se deixar claro apenas que, na 

grande maioria das vezes, essa intenção concretiza-se toscamente, como fruto de 

improvisação, amadoristicamente. Não é por acaso que os Universitários sugeriram 

capacitações, como as seguintes: “como lidar com o público?”; “como oferecer cursos 

profissionalizantes para preparar jovens para o 1º emprego?”; “como oferecer cursos de 

mecânica, eletrônica?”; “como lidar com a comunidade?”; [como propiciar] “palestras sobre o 

funcionamento do próprio programa”; “como trabalhar em grupo?”; “como trabalhar com 

crianças?” etc.  

 

Sobre esta última capacitação, fundamental no âmbito do PEF, foi marcante a 

preocupação de um(a) dos(as) Universitários(as) que considerava fundamental um teste 

psicológico para saber se os “educadores” teriam o perfil para trabalhar com as crianças, pois, 

segundo disse, no modo como são feitas as contratações atuais, sem nenhuma análise desse 
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tipo, nada impede que haja no PEF algum pedófilo usando da condição e confiança de 

servidor público para se aproximar das crianças, por mais que não se tenha notícia, nos quatro 

anos de funcionamento do programa, de nenhuma ocorrência desse tipo. Além dele(a), 

outro(a) Bolsista de outra escola também afirmou o seguinte:  

 
Deveria ter capacitação sobre como lidar com as crianças. Quem está na área 
como eu [estudante de Pedagogia], já sei, dou aulas na 1ª série. A criança 
tem vários estágios de desenvolvimento e tem que saber respeitar, o que 
pode falar e o que não pode. Quem faz administração, por exemplo, não sabe 
isso e acho importante que soubesse127. 

 

Essas são apenas algumas das capacitações das quais os universitários sentem falta, 

carência esta que reflete claramente na qualidade das atividades do programa.  

 

Ressalva-se que, não obstante a presença da mesma carência de formação, as 

atividades promovidas pelos Educadores Voluntários, geralmente, são melhores do ponto de 

vista educacional, o que provavelmente decorra do fato de serem mais motivados, pois não 

sofrem a mesma pressão e desgaste que envolve o trabalho dos universitários. De regra, 

possuem boa experiência profissional naquilo que se predispõe a desenvolver na escola; pelo 

que pareceu, costuma faltar-lhes apenas a consciência pedagógica, embora chamados de 

“educadores”, dificilmente passam de bons professores e, em se tratando de um trabalho de 

educação na escola pública, parece estranho que, geralmente, não recebam tal orientação 

pedagógica para seus projetos dos “Educadores Profissionais”, os quais poderiam (deveriam) 

oferecer um suporte técnico-pedagógico aos voluntários.  

 

 

5.4- QUARTA “PEDRA”: INSATISFAÇÃO DOS BOLSISTAS 

 

 

Existe uma insatisfação da maioria dos Bolsistas com os horários de trabalho e com as 

condições para este. Essa pedra emperra o andamento do PEF sensivelmente. Os 

Universitários trabalham em período integral nos finais de semana (8h no sábado e mais 8h no 

domingo), muitos trabalham durante a semana, pois para ser admitidos no Programa é preciso 

                                                                                                                                                         
126  ROCHA, 2007. 
127  N. P. 
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ter baixa renda familiar. Estudam no período da noite de segunda-feira à sexta-feira. Não 

recebem auxílio transporte nem o de alimentação, como mencionado, e são proibidos de 

estudar no tempo em que estão na escola, por mais que já tenham desenvolvidos seus projetos 

naquele dia e estejam momentaneamente ociosos. Além disso, são desligados 

automaticamente do programa depois de 3 faltas consecutivas no semestre, tendo o “direito” 

de ficarem doentes, sob licença médica, não mais do que uma vez no ano128. Se exceder essa 

“licença para ficar doente” também perde a Bolsa, de forma semelhante a um escravo cuja 

vida era descartada, quando não era mais útil na lida, nos tempos históricos e vergonhosos, 

aparentemente não muito distantes, da escravidão no Brasil. Por essas e outras opressões 

psicológicas, como a proibição arbitrária em algumas escolas de se atender ao celular pessoal; 

a ameaça constante de perda da Bolsa pelos motivos mais banais a critério dos caprichos 

dos(as) Educadores(as) Profissionais; por também ouvirem, eventualmente, de um servidor 

em alto cargo da hierarquia do PEF, frases como a seguinte: “Vocês estão aqui para fazer, 

não para pensar.”, enfim, por todas essas condições lamentáveis, é que se autodenominam 

“escravos da família”: 

 

“Está satisfeito(a) com o Programa e com o seu desempenho nele? Por quê?” 

 

Do ponto de vista financeiro sim [não paga a Faculdade]; do ponto de vista 
do consumo de horas da minha vida, não: durante a semana acordo às 5h30 e 
chego às 0h, para acordar cedo sábado e domingo para vir para o programa, 
pago condução, não tenho direito a lazer, à vida social, para estudar para 
uma prova. Sendo um programa voltado para pessoas de “baixa renda” 
deveria ter espaço para a pessoa viver, já que obviamente precisa trabalhar, 
daí a expressão “escravos da família”. (N.P.) 

 

Esse foi um dos muitos desabafos ouvidos. Outro(a) Bolsista foi mais taxativo: 

 
É bastante desumano, vêem a gente como máquina. Acho que deveria até ter 
mais programas como este, é uma obrigação do governo, deveria ter mais 
vagas nas universidades públicas; a educação básica está muito ruim. Tudo 
isso faz a gente ficar sujeito a essas Bolsas. A impressão que dá é que as 
pessoas não querem [ficar no programa], mas um colega abandonou o 
programa porque não tinha como pagar condução para ir pra Faculdade 
[excesso de faltas na Faculdade levam à exclusão do programa]; então, não 

                                                                                                                                                         
 
128 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA, PROGRAMA BOLSA 

UNIVERSIDADE. Regulamento 2005/2006. Capítulo XI, Disposições Gerais, Seção I – Do 
Educador Universitário “Dos afastamentos por motivo de saúde:  
Serão aceitos, mediante licença médica, afastamentos de, no máximo, 15 (quinze) dias corridos, 
uma única vez ao ano. Acima desse período, o aluno perde o direito à Bolsa;” 
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parece ser destinado para pessoas de baixa renda. Se você não trabalhar, 
você não consegue [ter como custear a condução para ir à Faculdade ou à 
escola em que o universitário está lotado no programa, por exemplo]. Na 
verdade, o governo paga 200 e poucos reais o resto é isenção de impostos. É 
uma oportunidade, mas eles [do governo] querem é fazer “marketing” em 
cima da gente, esse programa era pra ser ampliado. Desde julho de 2006, não 
abrem vagas para novos Bolsistas [isso ocorreu no ano de 2008]. A Equipe 
de Fortalecimento [extinta] “reciclava” o pessoal. O programa sempre foi 
voltado para educação e bem menos para a área profissionalizante. O bom do 
programa é que tira as crianças da rua, aprendem a conservar a escola. A 
secretária disse que o Programa já tinha cumprido a sua função quando 
fechou a escola [55% delas no início de 2007], mas esse deveria ser um 
trabalho permanente. “O governo dá com uma mão e tira com a outra: ele dá 
a faculdade, mas não deixa você trabalhar”, já teve pessoa que desistiu por 
causa disso. O único emprego possível é telemarketing, mas tem que 
trabalhar sábado e domingo. Se não tem apoio da família, você não fica no 
programa: “Páscoa”, Dia das Mães”, “Dia dos Pais”, você tem que trabalhar 
até 12h! Que mesquinharia! Querem que a gente “faça e aconteça” sem 
recursos. O governo quer ver números não quer saber se as pessoas 
aprendem ou não, qual benefícios tiveram, estão preocupados com a eleição. 
O governo quer “voluntários” mas tudo que dá pede algo em troca. (N.P.) 
 

 
Essa fala mostra bem a importância de priorizar a voz dos Educadores Universitários. 

Mas não só, deixa evidente também as conseqüências de uma “gestão gerencial” no serviço 

público, a qual desconsidera o bem-estar de seus servidores, ignorando a importância de se 

cuidar da satisfação mínima de seus agentes para que eles tenham motivação de prestar o 

melhor serviço à comunidade. Nisso, não ocultamos a obrigação de todos prestarem sempre o 

“melhor serviço” já que “optaram” por ele, entretanto, salientamos que, muito dificilmente, 

alguém que se sinta desconfortável no seu local de trabalho terá condições psíquicas e 

emocionais de se empenhar para que o seu melhor serviço venha a se concretizar. 

 

Jurjo T. Santomé chama a atenção para esse “novo gerencialismo” assumido pelos 

gestores educacionais e escolares. Segundo ele: 

 
O “novo gerencialismo” (Sharon Gewirtz e Stephen Ball, 2000), que parece 
estar-se impondo e sendo promovido como modelo de gestão das escolas, 
caracteriza-se por seu autoritarismo com relação a modelos mais 
democráticos de gestão definidos pelo debate e pela negociação129.  

 

Fato que se evidencia pelos depoimentos ouvidos e descritos anteriormente. 

 

                                                 
129  SANTOMÉ, Jurjo T. A educação em tempos de neoliberalismo. Tradução de Cláudia Schilling. 

Porto Alegre: Artmed, 2003. p. 73. 
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5.5- QUINTA “PEDRA”: DESPOLITIZAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO PEF  

 

 

Há uma profunda despolitização dos projetos (atividades) desenvolvidos no PEF: as 

pessoas raramente são orientadas/ensinadas sobre seus direitos, sobre como reivindicá-los. As 

atividades do programa não consideram o caráter político da governabilidade do mundo, 

expressa basicamente pelo “quem decide e por quê?” Embora incentive a solidariedade em 

muitas de suas ações, não deixa clara a ausência do Estado em muitos trabalhos voluntários, a 

irresponsabilidade dos governos nas esferas federal, estadual e municipal em muitos dos 

problemas enfrentados pela comunidade e no próprio programa, que pede apoio o tempo todo 

de uma comunidade já mal assistida em várias escolas das periferias. O que, aliás, torna-se 

mais compreensível pelo que explicam as autoras Raquel Gandini e Sandra Riscal:  

 

Trata-se, prioritariamente, de instituições não-estatais, cujos projetos, em 
parceria com o Estado, correspondem a ações públicas de ajuda econômica, 
nas áreas educacional, de saúde, ecológica etc., que se restringem a aspectos 
que jamais ultrapassam o espaço delimitado pela administração pública. 
Reconhecidas pelo Estado e por meio de intensa propaganda, mantêm a 
aparência de participação democrática e de atendimento às aspirações 
sociais. Todavia, seu papel é o oposto: visam canalizar as aspirações sociais 
e a ação comunitária por meio de projetos de reforma que não contrastem ou 
não avancem demais em relação às metas dos agentes administrativos130. 

 

Logo, o porquê político das muitas parcerias do Estado com a iniciativa privada, com 

ONGs, com qualquer organização que não tenha caráter fiscalizatório e reivindicatório. Não 

há o trabalhoso consenso político nesse tipo de atuação, porque para que o houvesse, seria 

necessário existirem posturas e discursos divergentes, os quais, pela negociação legítima, 

pacificar-se-iam. Nesse tipo de gestão, como a do PEF, conta-se mais com a preguiça política 

do totalitarismo, que, pela imposição do discurso único, de elogio e silêncio às falhas do 

Estado, mantém a passividade dos que são lesados e promove uma imagem positiva do duce 

(líder político) da ocasião. Não por acaso, a ligação do PEF com as Associações de Bairro ou 

com o Grêmio Escolar serem muito tênues ou nulas. O Grêmio, desde que não queira decidir 

e seja acrítico em relação aos gestores e ao Estado, nas poucas escolas em que existe 

realmente, é mais ativo no programa e chega perto de uma instituição político-representativa 

                                                                                                                                                         
 
130  GANDINI, Raquel; RISCAL, Sandra. A gestão da educação como setor público não-estatal e a 
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atuante, pelo que se percebeu, somente quando se trata do “Game SuperAção Jovem”, 

promovido em parceria com o Instituto Ayrton Senna, talvez, a atividade dentro do PEF que, 

de modo geral, melhor se aproxima daquilo que o programa propõe-se a fazer: educar para o 

exercício da cidadania. 

 

No entanto, por mais que sejam promissoras e positivas muitas das ações 

desenvolvidas nesse “game”, percebe-se que ele falha ao trabalhar embasado pela noção de 

“protagonismo juvenil”. Este, um conceito que com boas intenções de tornar o jovem não 

mais um “problema”, mas sim solução, segundo palavras dos próprios promotores, poderia ser 

ressignificado para “atores juvenis”. Afinal, atores seria melhor do que protagonistas pois a 

juventude, uma pessoa, ou faixa etária, não possui o papel principal na teia da vida humana. 

De nada serve o voluntarismo dos jovens sem a orientação perspicaz da experiência dos mais 

velhos, sem a curiosidade ingênua das crianças, sem a força multiplicadora e habilidosa 

daqueles adultos já não tão jovens. 

 

Assim, esse “estrelismo” em que se baseia essa proposta, mesmo que positiva, carrega 

consigo esse vício de concepção que lhe diminui os frutos, uma vez que inculca e reforça 

certa onipotência ilusória, característica da fase juvenil da vida, nos jovens que passam pelo 

“game”. Como saberão estar numa comunidade política e democrática, como a que o Brasil 

tem pretendido se formar, quando forem convidados a serem coadjuvantes? Parece-nos que o 

“protagonista humano”, e não juvenil, que se buscaria formar seria aquele que tem 

consciência de que exerce um “papel”, de que é ator e, por isso, sabe que sua função é 

permitir que outros seres humanos, cuja participação fora excluída, sejam reintegrados no 

enredo da dignidade humana, o qual necessita de cidadãos: pessoas que pensam e participam 

das decisões, tão protagonistas quanto qualquer cidadão. Assim, esse caráter político do ser e 

permitir que o outro também seja igualmente, configuraria uma formação desejável ao “Game 

SuperAção” em termos educacionais. É preciso acabar com essa cultura do “vip”, que só 

aceita participar com os outros se for “cliente especial”, protagonista. Essa postura só reforça 

o individualismo exacerbado que nos causa tanto “mal-estar na pós-modernidade”, como se 

vê em coluna de Contardo Calligaris, no jornal Folha de S.Paulo, citando também a renomada 

psicóloga Maria Rita Kehl: 

 

                                                                                                                                                         
transição para o estado fiscal no Brasil. In: OLIVEIRA; ROSAR, 2008, p. 48-49. 
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É um mundo em que a permissividade é o melhor remédio contra a 
inevitável insegurança social. Nesse mundo, os pais fazem qualquer coisa 
para que seus rebentos acreditem gozar de um privilégio absoluto; esse é o 
jeito que os adultos encontraram para acalmar sua própria insegurança, para 
se convencer de que eles mesmos gozam de privilégios garantidos e 
incontestáveis. Como escreveu Maria Rita Kehl no Mais! de domingo 
passado [caderno “Mais!” da Folha, destaque no original], nesse mundo, aos 
inseguros não basta ser cliente, é preciso que eles sejam clientes especiais. 
Uma classe média insegura é o reservatório em que os fascistas sempre 
procuraram seus canalhas131.  

 

Eis o perigo do “estrelismo” combinado com a despolitização, característicos do PEF, 

rompe-se com a noção de igualdade, de pertencimento a uma comunidade política que tem 

como um de seus princípios basilares o da isonomia dos cidadãos, fundamental à democracia. 

Adere-se com mais facilidade, portanto, à plutocracia, que inclui como valor supremo na 

educação de muitos cidadãos o princípio materialista, de acordo com o qual o seu valor e o do 

outro são medidos pela respectiva quantidade de bens, pelo dinheiro e/ou status que possui, 

como oficialmente já se faz nos dois maiores parques de diversões de São Paulo: “Parques 

autorizam quem paga mais a furar a fila”: 

 

Batizado de “playpass”, o artifício do Playcenter assegura acesso imediato 
aos brinquedos mais concorridos e custa entre R$ 16 e 28 — valor a ser pago 
à parte, além do ingresso (R$ 35,90). “É chegar e brincar sem fila”, promete 
o parque no folheto distribuído aos 8.000 visitantes diários. O “hopi pass”, 
do Hopi Hari, é vendido em vários pacotes: R$ 15 para entrar direto em uma 
atração, R$ 20 para quatro e R$ 32 para oito, além dos 49 do ingresso. Os 
brinquedos não podem ser escolhidos à vontade. São nove atrações, entre as 
mais concorridas, pré-selecionadas pela administração. “É constrangedor”, 
disse a corretora de imóveis XXXX, que comprou os bilhetes “fura-fila” do 
Playcenter. “Você sabe que há outras pessoas na fila. Mas a espera é muito 
desgastante”, disse. Na tarde do último sábado, dia 6, ela levou quatro 
minutos para ir com o filho à montanha russa. Enquanto tinha acesso a um 
portão lateral exclusivo, cerca de 110 pessoas aguardavam na fila comum, 
sob um sol de 29º C — não há nenhum tipo de proteção ou cobertura132.  

 

Essa é a conseqüência da despolitização, da falta de senso coletivo, de senso de 

igualdade de direitos, do abuso do poder econômico. Do mesmo modo, quando o transporte 

coletivo está ruim, compra-se um automóvel; quando a saúde vai mal, paga-se um convênio 

                                                 
131 CALLIGARIS, Contardo. Quadrilha de canalhas. Folha de S.Paulo, São Paulo, 5 jul. 2007. O 

artigo trata de cinco jovens de classe média que espancaram a empregada doméstica Sirlei Dias de 
Carvalho, num ponto de ônibus, em 23 de junho de 2007, alegando que teriam pensado que esta 
fosse “só uma prostituta”... Sem comentários. 

132  MENEZES, Maria Eugênia de; FUENTES, Marina. Parques autorizam quem paga mais a furar 
fila. Folha de S.Paulo, 9 out. 2007. Guia da Folha. p. C5. 
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médico; quando a educação pública está lamentável, paga-se a escola particular. Quase todos 

ganham com esse “protagonismo”: o Estado, na pessoa dos burocratas e políticos 

profissionais, não é cobrado, a iniciativa privada aumenta seus lucros, os “protagonistas” são 

saciados com a satisfação imediata das vontades hedonistas e assim por diante... Só os 

coadjuvantes enfrentam a crueldade das filas... nos parques de diversão (os privilegiados, pois 

lá estão para tentar se divertir), nos hospitais, no metrô, na busca por uma educação de 

qualidade. Logicamente, para aqueles que detêm o poder, seja político seja econômico, quanto 

mais “protagonistas”, melhor.  

 

A carência dessa formação política, sine qua non, para um programa que tem como 

meta educacional principal educar para o exercício da cidadania, como já discutimos 

anteriormente, é visível já pelo seu nome: “escola da família”. Como mostrado, a família 

carrega em si o caráter privatista, diferentemente de “comunidade”, termo mais público, 

politizado, pois está fora dos domínios particulares do lar de cada cidadão e, portanto, envolve 

necessariamente a coletividade. O uso do termo “família”, assim, traduz o caráter pretendido 

para a escola pelo programa: 

 
[...] podemos afirmar que essa insistência em tentar conceder mais poder às 
famílias representa um antídoto conservador às exigências de maior 
democratização da sociedade, realizadas pelas posições ideológicas 
progressistas, ao exigir uma maior estimulação da sociedade civil, para que 
nela se reconheça mais o papel dos sindicatos, das associações de moradores 
e comunitárias, dos partidos políticos, das organizações não-governamentais, 
etc.133. 

 

Exceto pelas organizações não-governamentais, que, como dito, estão no programa 

para promovê-lo de acordo com os interesses da administração estadual, as outras instituições 

da chamada sociedade civil, às quais Santomé se refere, possuem pouca ou nenhuma presença 

no PEF. O que evidencia o quanto o PEF também poderia avançar nesse aspecto. 

 

 

5.6- SEXTA “PEDRA”: A FALTA DE ALGUM MEIO DE ALIMENTAÇÃO NO PEF 

 

 

                                                 
133  SANTOMÉ, 2003, p. 107. 
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Problema ressaltado por diversas vezes como um sério dificultador para o 

desenvolvimento das atividades. Segundo ouvimos de um(a) Educador(a) Profissional, o 

motivo de não haver nenhum tipo de alimentação no programa é que, como o objetivo é focar 

na educação das pessoas, então, não faria sentido dar alimentação, pois isso faria que o 

público viesse à escola para comer, e não para participar das atividades. Ou seja, se fidedigna 

às concepções da gestão do PEF essa declaração, percebe-se que ela vê a carência da 

comunidade como um indício de se tratar de pessoas semelhantes ao popular “cachorro 

magro”, aquele que só aprece para comer e depois parte. 

 

Todavia, a experiência de Estados como o Espírito Santo, Pernambuco e Rio de 

Janeiro num daqueles programas similares ao PEF, o “Escola Aberta”, já referido, indica que 

o Estado de São Paulo comete sério equívoco ao negligenciar qualquer meio para a 

alimentação daqueles que freqüentam as escolas aos finais de semana, como se vê na 

publicação de A rede: 

 

Há ainda um detalhe a mais que, segundo os depoimentos de agentes das 
escolas, contribui de forma decisiva para apoiar a construção desse laço. Não 
consta da verba de ressarcimento repassada pelo MEC aos estabelecimentos 
de ensino no Escola Aberta, mas a oferta de refeição (café da manhã, 
almoço, lanche) está sendo provida em algumas iniciativas pelo governo do 
estado [no Espírito Santo], como no Rio de Janeiro ou em Pernambuco. 
Desde o mês passado, a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro distribui 
R$ 1,8 mil/mês, por escola, para as refeições no final de semana. No Ciep 
Zuzu Angel, em São Gonçalo, a medida provocou um aumento de 50% na 
freqüência. “A comida é boa: frango frito com maionese, farofa, arroz, 
feijão, molho à champanha. É importante, porque a pessoa que vinha para a 
escola tinha que voltar em casa para comer, o que significa despesa para o 
transporte ou interrupção no ritmo das atividades”, ensina o coordenador 
escolar Raphael134 (grifo nosso). 

 
Ou seja, a comunidade valoriza e se interessa sim pela educação, mas, com fome, é 

difícil ter disposição para desenvolver e exercitar as habilidades intelectuais. 

 

As pedras no caminho de educar para o exercício da cidadania foram selecionadas de 

acordo com o desenho atual do programa. Coordenação Central deficiente, carência de 

recursos materiais, capacitação precária dos educadores universitários, insatisfação destes 

com o nível de exploração a que estão submetidos, despolitização das atividades do programa 

                                                 
134 PODE entrar que a escola é sua, 2007. 
  



 117
e ausência de alimentação para uma multidão de crianças e jovens que o freqüentam todo final 

de semana, se pensarmos a freqüência de todas as escolas somadas (2.334), tais obstáculos são  

motivos reiterados de tropeço no PEF e tolhem o seu potencial de “enzima educativa”. Para 

que ele possa vir contribuir com o aumento da qualidade da educação escolar paulista, 

inclusive na integração entre educação formal e informal, entre escola e comunidade, deve 

amenizar ao máximo essas “pedras”. Afinal, são elas que encobrem as “flores” das quais 

falaremos no capítulo seguinte. 
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6- “PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES” 

 

“Garanto que uma flor nasceu, rompeu o asfalto, o nojo e o ódio” 
     (Carlos Drummond de Andrade. A flor e a Náusea.) 

 

O PEF, evidentemente, não apresenta só problemas e tampouco é um programa que 

deve ser extinto dos planos públicos como se costuma fazer com muitas iniciativas 

potencialmente promissoras no Brasil, haja vista — no âmbito mais amplo — a privatização 

de algumas empresas estatais privatizadas, como a Vale do Rio Doce, a Companhia 

Siderúrgica Nacional e outras que, com um pouco de investimento, racionalidade e 

planejamento de Estado, poderiam hoje estar rendendo mais lucros, que por sua vez 

viabilizariam agregar mais benefícios sociais do que saudade e indignação à boa parcela da 

população. Vale dizer, o programa possui virtudes, chamadas aqui de “flores”, as quais 

passamos a descrever: 

 

1) É uma oportunidade de inclusão social, por meio de convivência, lazer e educação, 

em ambiente público saudável (geralmente o era e deve ser) aos mais pobres das 

comunidades onde funciona, conforme revelaram alguns depoimentos coletados, que 

podem ser sintetizados no seguinte: “As crianças que utilizam normalmente são 

carentes, não tem a possibilidade de ir a um clube, no Parque do Ibirapuera” (N.P.) 

 

2) É um espaço também propício à formação de professores de modo a se tornarem 

mais educadores e à melhora de suas relação com os estudantes nas escolas, podendo 

amenizar sensivelmente o “monstro” que aterroriza a maioria deles, aquele chamado 

“indisciplina”. Se esta for amenizada, pode ocorrer uma melhora qualitativa do 

desempenho escolar e da aprendizagem dos estudantes, bem como maior satisfação no 

trabalho dos educadores, a qual, por sua vez, pode reduzir as faltas e licenças médicas 

por depressão, síndrome do pânico, de burnout e outras relacionadas à dificuldade dos 

professores de se relacionar com os estudantes e vice-versa. 

 

3) É uma prestação considerável de serviços, em termos de quantidade e diversidade, 

relativamente úteis à população, embora de concepção, planejamento e qualidade de 

execução muitas vezes questionáveis. O que se resume no teor de alguns depoimentos 

como os seguintes: 
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• “Dava curso de panificação. A pessoa aprendeu a profissão e está 

trabalhando... Isso é gratificante, pessoas pagavam ônibus para fazer o curso.” 

(Bolsista, N.P.) 

 

• “Pessoas foram alfabetizadas no programa. Uma Senhora, moradora de rua, fez 

alfabetização no PAI [Programa de Alfabetização e Inclusão do PEF], outra 

pessoa aprendeu a fazer pão, panetone, conseguiu emprego.” (Educador 

Profissional, N.P.) 

 

• “Nas aulas de pintura e tecido, muitas mulheres conseguiram fazer disso um 

trabalho, nas aulas de bijuterias, houve freqüentadores que passaram a usar o 

que aprenderam para sobreviver... “bisquit” [ou “biscuit” enfeite de massas que 

modelam latas e vidros].” (Bolsista, N.P.) 

 

• “Busca-se passar conhecimento, como na Panificação, artesanato, tem gente 

que faz cachecol e vende na Faculdade por R$ 20 [vinte reais], na panificação 

também [há]. Porta-caneta, porta-papel higiênico, é muito bonito, as pessoas 

acabam vendendo. No “Português para Estrangeiros”, bolivianos chegaram 

falando o portunhol, hoje eles entendem e falam bem o Português, gostam da 

música brasileira, os falsos amigos, hoje já sabem distinguir, perderam o 

sotaque.” (Bolsista, N.P.) 

 

• “Há duas semanas, havia 80 [oitenta] pessoas aqui cortando o cabelo. Uma 

Escola de Cabeleireiro entrou em contato para cortar o cabelo da Comunidade, 

desde fevereiro, isso ocorreu duas vezes [estávamos em set/2007]. Há os 

‘Voluntários da Esperança’ que vieram aqui antes do inverno e distribuíram 

edredons e cobertores. Houve na páscoa um café da manhã, com doação de um 

supermercado, para mais de 100 [cem] pessoas, foi rápido e mais para as 

crianças mesmo. O ‘Projeto do Cinema’ [apresentação de filmes por um 

Bolsista], que ocorre em uma sala de aula, é a única opção de lazer para a 

maioria da comunidade.” (Educadora Profissional, N.P.) 
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• “Sinto-me satisfeita com os projetos desenvolvidos: administração básica, 

espanhol básico. Montei uma apostila com base nos cursos que faço na 

Faculdade e em Escola de Idiomas. Fiz [desenvolvi] também o projeto de 

artesanato, manicure, craquelê [artesanato em vidro], o que serve como fonte 

de renda. Houve uma aluna que fez espanhol básico e conseguiu um emprego 

que exigia espanhol básico. Há pessoas que aprenderam a ser manicure no 

Escola da Família e hoje trabalham em casa.” (Bolsista, N.P.) 

 

São apenas alguns depoimentos prestados pelos bolsistas e educadores 

profissionais, em escolas diferentes tanto do Centro como da Diretoria Leste 2 de São 

Paulo-SP. Além de outros que não foram transcritos, embora presenciados pelo 

pesquisador. Das atividades presenciadas, impressionou positivamente um Curso de 

Inglês oferecido na Escola Conselheiro Antônio Prado, no Centro, por uma Bolsista 

que já havia estudado o idioma por 9 ou 10 anos, conforme relatou. Utilizava um livro 

didático utilizado nas melhores escolas de inglês particulares, segundo afirmou (e pude 

presenciar pelo pouco tempo em que acompanhei a atividade), os alunos, cerca de 15, 

a maioria com mais de 25 anos de idade: “ouvem CDs, há prova oral, escrita, de 

verbos, listen: ouvir o CD e completar, por exemplo, um diálogo, e há o ditado, para 

ajudar na assimilação do vocabulário.” O Curso era tão prestigiado pelos estudantes 

que, após o fechamento do programa na escola onde a Bolsista o oferecia, em janeiro 

de 2007, e seu posterior deslocamento para essa escola na qual realizávamos a 

pesquisa de campo, eles vinham de condução, isto é, os que tinham condições 

financeiras para isso, a fim de dar continuidade ao Curso de Inglês. Isso apenas para 

tentar pincelar algumas pétalas desse ramalhete que se mostrou o programa na vida de 

tantas pessoas não obstante suas limitações ou tantas “pedras” encontradas pelo 

caminho. Mas, continuemos a falar das flores...  

 

4) É uma alternativa que possui um potencial transformador, do ponto de vista 

educacional, na escola e na comunidade, para elevar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem e de vida, se catalisar o diálogo entre as entidades representativas da 

escola e da comunidade, e propiciar, democraticamente, uma sincronia entre suas 

demandas, canalizando-as para as vias políticas. 

 

5) É uma oportunidade importante que, apesar de não oferecer eficazmente um 



 121
trabalho que leve à autonomia os cidadãos que freqüentam a escola, possibilita para 

muitas crianças e adolescentes o contato educativo heteronômico básico: apreensão de 

regras mínimas do convívio social, situadas naquele segundo eixo e na “ação 3” [ver 

p.67 e 77-78, respectivamente] de que tratamos anteriormente. Apreensão 

consideravelmente inibida pelo ambiente escolar formal, pelo modus operandi regrado 

exigido para funcionar, ou seja, o rigor e formalismo, no PEF, são muito menores ou 

quase inexistentes. 

 

6) É uma possibilidade de expressão pacífica a grupos infantis e juvenis, muitas vezes, 

sem espaço e voz na escola formal e na comunidade, podendo incentivar, inclusive, o 

respeito cultural entre muitos jovens e grupo de jovens que não aceitavam a presença 

de um “outro”, diferente de seu grupo. Nesse sentido específico, os “espaços de paz” 

pretendidos pela UNESCO inicialmente logram êxito importante. 

 

7) É uma oportunidade — para um expressivo número de universitários, provindos da 

escola pública e de famílias de baixa renda — de além de cursar o nível superior, ter 

acesso também a um aperfeiçoamento de sua formação humana e de sua educação para 

o exercício da cidadania, o que as Universidades privadas por si mesmas, também pela 

quase ausência de atividades extracurriculares e de espaços informais de formação, são 

limitadas para lhes oferecer. Aspecto este que merece alguns exemplos de 

depoimentos dos próprios Bolsistas: 

 

• “[há] uma universitária [que] começou como voluntária, foi premiada e hoje é 

Bolsista. Estou satisfeito, porque sem o programa não conseguiria fazer uma 

faculdade, pela minha idade e condições, além disso, aprendi muito aqui a lidar 

com as pessoas.” (N.P.) 

 

• “saber viver em comunidade, respeitar o próximo, o programa ensina a 

conviver com a diferença, a situação obriga você a quebrar paradigmas” (N.P.) 

 

• “o objetivo é passar conhecimento para as pessoas se desenvolverem, para 

saírem daqui e levar algo, passarem para outra. Busco oferecer um espaço para 

a arte, incentivar abrir perspectivas, as pessoas se descobrem nos projetos 

[atividades dos Bolsistas e voluntários]. Eu mesma hoje penso em pintar como 
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nunca pensei.” (N.P.) 

 

 Muitas vezes, tanto o trabalho acadêmico como o discurso oficial parecem destacar 

nos programas educacionais adotados pelo Estado apenas aquilo que favorece suas supostas 

pretensões políticas; o primeiro costuma deter-se nos aspectos “negativos”, o segundo, nos 

“positivos”. Com este capítulo, procuramos destacar os aspectos que consideramos positivos 

do PEF pela responsabilidade de documentar e analisar o mais fielmente possível um 

programa tão complexo, que envolve tantas vidas e que se mostrou promissor, embora eivado 

de alguns vícios da gestão gerencial que o comanda: condições precárias aos trabalhadores, 

currículo oculto de fábrica, preocupação mais com números do que com a qualidade dos 

feitos, algo como a obsessão pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) por mais que 

isso não mude em nada (ou piore) a posição do País no Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). Não obstante tais vícios a se abaterem também sobre o PEF, eles não foram capazes de 

impedir a existência das “flores”, como as descritas nos sete itens anteriores, que estão 

presentes no programa a cada final de semana.  

 

O poeta Leopardi, em “A Giesta”, conta sobre a presença heróica de uma flor no 

monte Vesúvio na Itália, onde está o único vulcão ativo da Europa, o qual no ano 79 d.C. 

dizimou a cidade de Pompéia, entrando em erupção mais algumas vezes, a última, em 1944. 

Essa flor foi tomada por Alfredo Bosi em “Poesia e Resistência” como exemplo da tenacidade 

do que é belo diante das adversidades do ambiente em que nasceu. Semelhantemente, as aqui 

chamadas “flores” do PEF representam a efemeridade e bela constância da poesia, existente 

em cada aprender-conquistado, em cada ensinar-almejado, mesmo em meio ao ambiente 

institucionalmente instável do programa, com todas as suas incertezas para o amanhã. Afinal, 

é por demasia dependente da erupção do trabalho voluntário, das benevolências com que o 

olha o Secretário ou o Governador da vez, ambas as variáveis, aliás, determinarão, 

respectivamente, qual será a diversidade e suposta qualidade das atividades oferecidas, bem 

como a variação da verba para a sustentação desse humilde mas precioso jardim, cujas 

“flores”, metaforizando a beleza do acontecimento educacional no PEF, também buscamos de 

alguma forma presentificar. Buscou-se, enfim, retratar a presença da “flor” mesmo em meio à 

“náusea” do abandono, como no poema drummoniano e como narrado, com maestria, por 

Leopardi no Vesúvel :  

 
Aqui sobre a árida encosta / Do formidável monte / Exterminador Vesúvio / 
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Onde nada mais cresce, árvore ou flor, / Tuas moitas solitárias ao redor 
espalhas / Perfumada giesta, / Feliz com o deserto. Também te vi  / Com 
tuas hastes enfeitar os ermos caminhos / Que rodeiam a cidade, / A qual foi 
senhora dos mortais um dia, / E do perdido império / Parecer pelo grave e 
taciturno aspecto / Servir de prova e advertência ao que passa. / Ora te 
revejo neste chão, de tristes / Paragens abandonadas / pelo mundo amante, / 
E de aflitos destinos sempre companheira.135 

 

                                                 
135 LINDO, Luís Antonio. A giesta (la ginestra) de Leopardi — tradução e comentário. Fonte: 

http://www.filologia.org.br/revista/33/01.htm. Acesso em 14/01/2009. 



 124
7- SUGESTÕES POSSÍVEIS  

 

 

Para finalizar este trabalho, listamos, a seguir, algumas sugestões, além daquelas já 

explicitadas, que, com base em todo o observado e analisado, supostamente poderiam 

contribuir de maneira significativa para as “flores” poderem sobrepujar as “pedras” no 

caminho do PEF, no seu propósito de educar para o exercício da cidadania.  

 

São sugestões que partem do pressuposto aparentemente economicista da gestão 

gerencial do programa, as quais, mesmo dentro desse prisma limitador da atividade educativa, 

provavelmente poderiam reforçar o caráter educacional do programa, ampliando, inclusive, 

sua eficácia para as declaradas intenções de política de segurança pública na lei que o instituiu 

[ver Anexo D]. Logo, as propostas de aperfeiçoamento a seguir não pretendem ser 

revolucionárias ou milagrosas, mas, de acordo com uma perspectiva reformista e, 

sabidamente, sem exigir investimento vultoso, buscam mostrar como poderia ser melhor 

aproveitado o vislumbrado potencial de enzima educacional do PEF: 

 

1) Que retorne a “Equipe de Fortalecimento”, a qual poderia incluir outros 

profissionais, por exemplo, assistente social, nutricionista, psicólogo, como defendido 

por críticos que se opõem à atual configuração de profissionais atuantes no PEF. 

 

2) Que exista em cada escola do PEF um Educador Profissional para cada um dos 

quatro eixos do programa, bem como que a admissão dos(as) Bolsistas faça uma 

relação prévia coerente entre curso superior dele(a) e o eixo temático em que se propôs 

a desenvolver seu projeto ou o eixo em que haja carência de Bolsistas, como é o caso 

do eixo “Saúde”, carente em número e qualidade de atividades, inclusive em 

comparação com os números dos outros eixos, em todas as escolas e Diretorias, por 

falta de educadores capacitados que as promovam nas comunidades. 

 

3) Que contratem universitários(as) especificamente para a Biblioteca das escolas a 

fim de manter esses espaços abertos e divulgá-los à comunidade e à escola, pois o 

acesso à leitura é fator crucial para a formação de cidadãos conscientes e críticos. 

Evidentemente, tais Bibliotecas não precisam estar apenas abertas, mas também bem 

equipadas de bons e diversos livros. 
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4) Se mantida a gestão gerencial do programa (da qual discordamos), insistindo em 

tratar a escola como uma organização “prestadora de serviços”, que deve empenhar-se 

para conseguir fontes de financiamento e, assim, ter meios de executar seus fins 

educacionais, então, que haja um(a) Gestor(a), voltado prioritariamente para a 

Administração Escolar e um(a) Assistente Técnico-Pedagógico (ATP), voltado 

prioritariamente para as questões propriamente educacionais. O primeiro cuidaria das 

parcerias com a iniciativa privada, para que estas fossem bem-sucedidas e que sua 

ausência não estrangulasse o PEF por falta de recursos; o segundo garantiria o caráter 

pedagógico do contrato dessas parcerias, evitando que escolas e estudantes sejam 

transformados em objetos de interesses comerciais, que eventualmente desvirtuariam o 

propósito educacional do programa. 

 

5) Que em toda escola do PEF haja um(a) Educador(a) Profissional formado em 

Pedagogia para orientar e coordenar os projetos, já que professores de Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio, pelos motivos já explicitados, não seriam os mais 

indicados a atuar profissionalmente nesse programa, centrado naquele segundo eixo 

educacional a que nos referimos [ver p. 67], mais voltado à socialização de crianças e 

jovens. 

 

6) Que democratize a gestão do programa: abrir espaço para que tenham voz os(as) 

Bolsistas e a comunidade, para sugestões e críticas, o que inclui reformar o caráter 

gerencial da gestão do PEF, historicamente autoritário, visto que é herdado do 

gerenciamento de empresas. Afinal, quem faz o PEF não são seus “gerentes” mas seus 

“operadores”, os Bolsistas, assim como — em âmbito mais amplo — os escravos 

fizeram a riqueza do país e não apenas os Senhores de Engenho, por mais que somente 

estes tenham recebido os méritos, como se vê pela nomeação oficial de logradouros 

públicos. 

 

7) Que haja uma brinquedoteca em cada escola do PEF, com boa diversidade de 

brinquedos e jogos educativos para as muitas e muitas crianças que passam o dia na 

escola. 

 

8) Que a merenda escolar seja pensada também em relação ao público interno e externo 
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do PEF, pelo menos, minimamente, para que seja amenizada, em todos os sentidos, a 

“desnutrição” do programa. 

 

9) Que o Estado divulgue o programa pela televisão, sazonalmente, destacando 

algumas de suas atividades profissionalizantes e culturais que possam ser garantidas, 

com qualidade mínima, em todas as escolas do PEF para que se consiga conquistar um 

público regular nas escolas que venha dela apropriar-se como espaço coletivo de 

cidadania e, dessa forma, passe a divulgá-lo aos outros moradores da comunidade. 

 

10) Que as atividades dos “Educadores(as) Universitários e dos Voluntários(as)” 

sejam supervisionadas, orientadas e avaliadas regularmente, ou ao menos que a 

primeira oficina seja realizada e acompanhada por um educador (pedagogo), a fim de 

que essas deixem de ter o mero horizonte de “tirar as crianças e jovens da rua”, de 

lazer improvisado ou meio de trabalho emergencial (subemprego), como geralmente 

ocorre nas escolas do PEF. O que, ressalte-se, não é pouco diante das circunstâncias 

do programa, mas está longe de educar “para o exercício da cidadania e oferecer 

educação de qualidade”. 

 

11) Que “importem”, com a devida adequação, de entidades reconhecidas nesse 

trabalho de integrar a escola com a comunidade, como o CPCD (Centro Popular de 

Cultura e Desenvolvimento), citada anteriormente, metodologias educacionais 

inovadoras e capacitações para todos os educadores do PEF. 

 

12) Que pelo menos um(a) dos(as) educadores(as) Bolsistas seja seriamente preparado 

para formar grupos de teatro nas escolas e que estas sejam equipadas com os 

instrumentos minimamente necessários de palco, iluminação, cadeiras, a fim de que haja 

apresentações, ao menos uma vez por mês, na escola, para os pais dos estudantes e 

comunidade em geral de modo que se faça maior integração entre escola e PEF e entre 

este e a comunidade, como foi visível na Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo 

(EETAL), conforme exposto anteriormente. 

 

13) Que seja criada uma Ouvidoria no PEF, que dê retorno às manifestações e possa 

apurar e publicar abusos e medidas adotadas contra estes em relatórios semestrais, 

publicizados pela Internet, por exemplo. 
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14) Que o PEF seja firmado e expandido, com a garantia de um percentual fixo de verba 

dentro do orçamento da educação do Estado, de modo que transmita a tranqüilidade e 

segurança minimamente necessárias para que seus educadores possam desenvolver seus 

projetos, sem a desmotivação constante de boatos sobre a extinção do programa, os 

quais não sinalizam pela continuidade de seu trabalho e, portanto, de uma educação de 

qualidade. Afinal, esta dificilmente se faz em meio a um clima institucional de 

incertezas administrativas, legais e políticas, como as que rondam o PEF, haja vista o 

modo súbito como o programa foi reduzido praticamente pela metade, no início de 

2007. 

 

15) Que forneça computadores e recursos específicos para elaboração das apostilas para 

cursos básicos de computação, de idiomas e outros de caráter profissionalizante, cursos 

que, com muito esforço dos educadores e dos estudantes, costumam acontecer 

precariamente em muitas escolas do PEF, sem o apoio e orientação devidos.  

 

16) Que seja criada a gratificação por atividade extracurricular aos professores da 

educação formal, a fim de incentivá-los a desenvolver atividades desse tipo no PEF, 

para os estudantes e demais membros da respectiva comunidade escolar que delas 

quiserem participar voluntariamente. 

 

17) Que o acervo de filmes da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 

esteja ao alcance dos educadores do PEF, concretizando, no âmbito da educação 

informal, o que essa instituição acima planeja para a educação formal, conforme 

notícia: O cinema vai à escola para enriquecer a aprendizagem de jovens, de 21 de 

novembro de 2008. Nessa notícia, lê-se que:  

 

Segundo Devanil Tozzi, gerente de Educação e Cultura da FDE, as sessões 
de cinema na escola devem ser planejadas pelo professor: “Ele será o 
mediador, conduzirá as reflexões e os debates. O ideal é que assista ao filme 
antes de apresentá-lo aos alunos, pois o objetivo do Projeto não é 
simplesmente exibir o filme, mas sim trabalhar com ele em sala de aula, para 
gerar reflexão e aprendizagem.” O projeto “O Cinema vai à Escola” deve ser 
incorporado pelas escolas já no planejamento de 2009136. 

                                                 
136 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. Disponível em:  

<http://www.fde.sp.gov.br/portal_fde/subpages/Noticias/Novembro_2008/20A.html>. Acesso em: 
30 dez. 2008. 
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O que mostra a importância da capacitação do educador universitário para a exibição 

dos filmes, cujos títulos citamos a seguir não para referendá-los ou desaboná-los, mas apenas 

para que sejam conhecidos os títulos que a FDE tem à disposição, embora as escolas do PEF 

ainda não tenham acesso a eles e fique à mercê do acervo de locadoras que raramente 

possuem a maioria desses filmes: 

 

 

O Cinema vai à Escola 

 Filmes selecionados para 2008 Direção País de origem 

1- A Cor do Paraíso Majid Majidi Irã 

2- A Rosa Púrpura do Cairo Woody Allen EUA 

3- Arquitetura da Destruição Peter Cohen Alemanha 

4- Bendito Fruto Sérgio Goldenberg Brasil 

5- Billy Elliot Stephen Daldry Inglaterra 

6- Cantando na Chuva Gene Kelly e Stanley Donen EUA 

7- Cinema, Aspirinas e Urubus Marcelo Gomes Brasil 

8- Crash, no Limite Paul Haggis EUA 

9- Crianças Invisíveis Mehdi Charef e outros Itália 

10- Diários de Motocicleta Walter Sallles EUA 

11- Final Fantasy Hironobu Sakaguchi EUA 

12- Frankesntein James Whale EUA 

13- Língua, Vidas em Português Victor Lopes Brasil 

14- Narradores de Javé Eliana Caffé Brasil 
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15- O Fim e o Princípio Eduardo Coutinho Brasil 

16- O Pagador de Promessas Anselmo Duarte Brasil 

17- O Planeta Branco Jean Lemire e outros França/Canadá 

18- Putz! A Coisa Ta Feia! Michel Hegner e K. Kiilerich França e outros 

19- Terra de Ninguém Danis Tanovic Bélgica e outros 

20- Vida de Menina Helena Solberg Brasil 

 

 

Essas são algumas sugestões para que o programa cresça em qualidade e eficácia. 

Num País onde é tão grande a exclusão cultural e de lazer de caráter educativo, programas 

como o PEF poderiam melhorar sensivelmente os números constatados pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em janeiro/2007 cruzados com os do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em setembro/2007, segundo os quais a exclusão cultural no 

Brasil equivale a dizer que: apenas 13% dos brasileiros vão ao cinema ao menos uma vez por 

ano; 92% deles nunca foram a um Museu (donde a importância de se criar meios para 

passeios culturais a Museus no PEF); 93,4% nunca visitaram uma exposição de arte; 78% 

nunca foram a um espetáculo de dança; 70% não têm qualquer acesso à Internet; 73% dos 

livros estão nas mãos de 16% da população; 90% dos municípios não têm salas de cinema, 

teatro, museus e espaços culturais; 600 municípios nunca tiveram uma biblioteca; 1,8 livro é a 

média anual de leitura do brasileiro137. Ou seja, a importância de programas como o estudado 

aqui é também o seu potencial de reduzir esses números de exclusão pela extensão desse 

trabalho ao maior número de escolas possível.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Governo lança mais cultura e diz que apenas 13% vão ao cinema. Folha de S.Paulo, 5 out. 2007, p. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Pinsky138 antevê a importância de programas como o PEF com muita propriedade no 

que tange à educação para a prática da cidadania, à integração entre educação formal e 

informal e entre escola e comunidade. Tamanha a precisão de suas palavras que as 

transcrevemos como introdução às nossas considerações finais sobre a pesquisa que levou a 

esta dissertação: 

 

A questão central tem a ver com a própria prática da cidadania. A escola 
pública é, freqüentemente, vista como um órgão governamental, como um 
aparelho do Estado, não como um órgão da sociedade que visa permitir 
oportunidades iguais a todos. O professor sente-se explorado, os alunos 
imaginam (embora nem sempre com razão) que numa escola particular 
seriam melhor instrumentalizados e os pais percebem a escola como um 
elemento estranho no bairro ou no quarteirão: lá chegam, apressados, 
professores desmotivados em seus carros velhos (quando não de ônibus), 
despejam seu saber e, tão rapidamente quanto chegaram, partem para a 
escola seguinte, como se fossem médicos plantonistas que acumulam 
expedientes para tornar viável seu ganha-pão. É comum o professor nada 
saber do bairro onde trabalha, dos alunos que educa, da vida real das pessoas 
que vivem na região. Poucas comunidades zelam por suas escolas, 
exatamente porque não as consideram suas, mas do “governo”, entidade sem 
rosto, distante e autoritária. Escolas depredadas são apenas a face mais 
visível desse “desacordo” entre alunos, professores, comunidade e governo. 
O caminho começa, portanto, num restabelecimento do diálogo entre os 
diferentes interlocutores, para que se possa começar a pensar numa escola de 
e para cidadãos. Uma escola em que o aluno receba uma educação que de 
fato seja a síntese entre o patrimônio cultural da humanidade, no sentido 
mais amplo (que cabe ao professor bem-formado e atualizado trazer), e a 
especificidade de sua própria cultura; em que o professor tenha condições de 
tratar os alunos como seres únicos a serem socializados, mas não 
descaracterizados; em que o prédio da escola possa ser o centro cultural do 
bairro com biblioteca, acervo de jornais e revistas e até — por que não? — 
uma gibiteca à disposição de todos. A escola pode ser um centro em torno do 
qual surjam grupos de teatro, cineclubes, atividades literárias, pessoas 
montando papagaios [“pipas”] ou simplesmente conversando. Por que, em 
fins de semana, a escola não poderia reunir senhoras para fazer tricô e bater 
papo, homens para jogar xadrez e dominó, jovens e crianças da redondeza? 
Em nossa periferia, onde as oportunidades de lazer fora de casa são mínimas, 
a escola fechada é uma ofensa ao cidadão e, passa, com freqüência uma 
imagem de representante das forças de ocupação, uma imagem de 
invasora139. 
 

 

                                                                                                                                                         
A-12.  

138 PINSKY, 1998. 
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Sem o saber, Pinsky descreveria, na citação acima, muito do presenciado e constatado 

no PEF: redução da depredação do prédio escolar e muitas atividades educacionais aos fins de 

semana para a comunidade. Dentro de nossas limitações, procuramos esmiuçar criticamente o 

programa, tentando com isso contribuir para a melhora da qualidade da educação no Estado 

de São Paulo e no Brasil. Espera-se que este trabalho venha instigar outros pesquisadores a 

realizar investigações comparativas em programas similares ao PEF, como os citados na 

Introdução deste texto. Priorizamos o depoimento dos educadores universitários, para 

conhecer melhor seu funcionamento, porém, não fomos a fundo em seus resultados em termos 

de melhorias na qualidade de vida da comunidade, no que cremos estar aberta outra janela 

promissora de pesquisa.  

 

Por fim, quanto a educar para formar cidadãos, o PEF, como se viu, restringe seu 

trabalho educativo para o exercício ou a prática da cidadania, negligenciando a formação de 

cidadãos propriamente dita. Grosso modo, educar para o exercício da cidadania e para formar 

cidadãos parecem ações sinônimas. Mas não o são, visto que o exercício/prática da cidadania, 

nos moldes de um discurso característico da pós-modernidade, está cerceado pela 

despolitização dos cidadãos, das atividades sociais que eles desenvolvem. O PEF, portanto, 

em sintonia com essa postura apolítica, abre um espaço promissor para um certo exercício de 

cidadania, o qual traz ao cidadão o senso de pertencimento à comunidade, embora tal senso 

raramente seja tão desenvolvido que ele queira tomar parte nas decisões. 

 

Essa educação para a prática da cidadania não rompe, portanto, com o analfabetismo 

político de cujo ufanismo se constrói a omissão da maioria da população nos destinos 

políticos do Estado e do País. Todavia, a educação para tal prática não deixa de ser a 

construção de metade de uma ponte educacional que permite formar cidadãos. Pensando nesta 

metade que, por meio da educação informal, trabalha-se no PEF, buscamos apontar 

problemas, pontos positivos do programa e sugestões para que, não apenas esse trecho 

desenvolva-se melhor, mas para que, além disso, um trabalho mais formativo, do ponto de 

vista da cidadania, pudesse nele também ocorrer, isto é, a outra metade daquela ponte. Afinal, 

esta é que permite o cidadão passar a ser “operário construído” em vez de “operário em 

construção”, lembrando novamente o poema de Vinícius de Moraes. 

 

                                                                                                                                                         
139  Ibid., p.113-114. 



 132
 O PEF possui a semente do que lhe possibilitaria formar para a cidadania, mas ela 

brota em solo árido porque lhe faltam a jardinagem e a adubação que cabe à administração 

pública estadual. Espera-se que isto tenha ficado claro pelas pedras que o Programa encontra 

pelo caminho, o que não é suficiente para represar a demanda por qualquer atividade que 

lembra a educação para os mais pobres, sem espaços acessíveis de lazer, sobretudo procurado, 

e de cultura, cuja epifania, de modo geral, representa o difícil florescer no funcionamento do 

PEF. Assim, embora não forme, o PEF certamente estimula a busca pelo aprendizado 

formador para a cidadania e mostra-se um espaço educativo para o seu exercício. Essa é a 

medida em que educa para a cidadania: possibilita o seu exercício de maneira politicamente 

correta e, paradoxalmente, despolitizada. 

 

Como últimas palavras, é importante enfatizar que, de forma ideal, programas como o 

Escola da Família, nos termos em que este é realizado, seriam vergonhosos como política 

pública de educação, lazer e cultura para cidadãos que não têm acesso a esses direitos básicos 

em sua comunidade. Entretanto, diante da falta de planejamento e de visível preterimento de 

questões sociais urgentes, como às que busca atender esse programa educacional, costuma-se 

deixar o ideal de lado e aceita-se com naturalidade esse pragmatismo estatal, que parece 

sempre ser utilizado para dar respostas de última hora a problemas sociais que perduram, 

muitas vezes, desde os primórdios do Brasil. Portanto, embora não haja a perspectiva nítida de 

uma guinada nessa postura estatal de resolver tais premências da qualidade de vida da 

sociedade, tentou-se aqui, esforçadamente, por meio da análise do PEF, problematizar o nosso 

atraso em fazer política pública na área social e, ao mesmo tempo, vislumbrar a utopia, aquele 

lugar muito melhor ainda a ser construído por todos nós, em que o PEF será apenas lembrança 

dos paliativos que tentavam conter a nossa sede de tantos direitos que temos pela Constituição 

Federal vigente, aquela que nos lembra, em seu art. 6º, o quão nobre deve ser nossa cidadania: 

São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 

na forma desta Constituição. 
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APÊNDICES 

 

 
APÊNDICE A — Transcrição de algumas entrevistas 

 

Educador Voluntário: Márcio, ensina crianças e adolescentes a jogar tênis. Com recursos 

próprios, traz bolas e raquetes para as aulas. 

 

Há 6 meses no programa. 

 

Jogo tênis há mais de 30 anos e percebi que o tênis é muito elitizado, daí me ofereci para 

trabalhar aqui. O objetivo é ofertar um novo esporte, e dar uma opção de inclusão social para 

quem tiver talento. Para 99% isso é recreação; 1% tem talento e a gente tenta dar uma opção 

de profissão de jogador de tênis. Tênis é um esporte caro. 

 

O programa tem deficiências, mas funciona bem. Funcionaria melhor com universitários mais 

engajados na causa, alguns são bons, outros são preguiçosos. Sugeriria um sistema de 

avaliação para excluir os que não fazem nada. Só estão preocupados com pagar a Faculdade: 

metade só quer ficar sentado. 

 

Nunca trabalhei como professor. Fui federado [Federação Paulista de Tênis]durante 20 anos e 

dou aulas particulares, R$ 50,00 [cinqüenta reais] a hora de aula, duas aulas de 50 min. por 

semana. Estou convocando os tenistas que quiserem fazer o mesmo trabalho que faço aqui. A 

idéia é popularizar o tênis, aqui a quadra é rara e cara. E os talentos em meio à população 

pobre estão ocultos. 

 

Contribui para formar para a cidadania? Se for bem orientado, sim. O Escola da Família 

deveria dar noções de cidadania. A parte recreativa é importante, mas o fundamental é o 

aprendizado do bom comportamento 

 

Acho o programa bom e a idéia é alcançar o ótimo, com trabalho e seriedade. Podia o 

Programa ser mais enxuto e abrangente, menos pessoas ociosas e mais pessoas responsáveis. 

Entrevista: Educador(a) Profissional 
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Há 1 ano e 6 meses, sempre na mesma escola 

 

O programa é de fundamental importância, traz as crianças para cá, aprenderam a preservar o 

prédio, muito bom. Depois do programa, a comunidade participa muito. Há muito maloqueiro, 

mas eles participam, colaboram. Falta investimento: mais projeto, mais universitários, aqui há 

3 andares e só 3 universitários, domingo na quadra há 250 pessoas. Quando tem reunião na 

escola, sempre venho, na semana trabalho aqui, então, é mais fácil divulgar. 

 

A direção me dá total autonomia para trabalhar. 

 

Há grêmio na escola, já tentei trabalhar com isso, a associação [de bairro] briga mais por 

moradia, reciclagem. O grêmio é difícil, eles não assumem responsabilidade e ficaram meio 

ociosos no programa. Há voluntários que trabalham aqui, tem mãe e pai que ajudam. 

 

Deixo os universitários bem à vontade, tendo o respeito pelas crianças. 

 

Cidadão tem que trabalhar, respeitar, ter ideologia, fazer o seu melhor, no meu caso, é tentar 

formar crianças responsáveis. O programa contribui para educar para cidadania, porque se 

você vai ficando ocioso, você encontra as “esquinas da maldade”, então, esporte, cultura, 

lazer, evita isso e é um objetivo interessante do programa. O programa é ótimo, pode ser 

melhor com investimento, com garantia de trabalho, porque a gente fica com medo de 

começar a desenvolver um projeto e ter que parar porque mudou um secretário da educação. 

 

No começo a relação com a diretoria foi complicada. Tenho acesso à sala de vídeo; a cozinha 

não pode usar. 

 

O trabalho é feito com responsabilidade e respeito pela comunidade. Fiquei 6 meses com duas 

bolas, compramos muito jogo. (...) Não tenho problema com pichação. Quando tem 

campeonato de futebol dos adultos, trazem a família. 
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Entrevista: Bolsista 

 

26 anos de idade, há 3 anos e 3 meses na mesma escola. 

Moro em Artur Alvim [a escola fica no Itaim Paulista], como desde o começo estou aqui, 

peguei amor pela comunidade, por mais que eu gaste condução, não possa almoçar em casa, 

mas foi uma opção minha. 

 

A princípio, não há capacitação, entra-se [no programa] cru, só com as próprias habilidades. 

Aqui, o educador profissional oferece uma lista de atividades que você pode oferecer. No 

começo, escolhi a brinquedoteca. Mas, conforme o educador profissional vai às reuniões, 

avisam sobre as capacitações que haverá para quem desenvolve determinados projetos, daí ele 

indica os universitários para participar de capacitações: PAI [Programa de Alfabetização e 

Inclusão], Cordel, Poesia Hai-Kai, Game-Superação[para o qual foi indicada a dar palestras a 

outras escolas, depois que obteve reconhecido êxito no desenvolvimento do game nessa 

escola]. Nos primeiros seis meses não houve capacitação. Sugeriria palestras sobre saúde, 

anticoncepcional, bem informativas, sobre assistência social. 

 

Ser cidadão é participar dos direitos e deveres e das coisas que são oferecidas pra gente, 

respeito tem a ver também. O programa contribui porque aqui há oficinas que ajudam, mesmo 

que só aqui jogando pingue-pongue, estão fazendo alguma coisa, quando a escola não abre, 

eles ficam loucos. Eles são carentes [afetivamente quis dizer], às vezes, a gente [os] orienta. 

 

A maioria das pessoas que entraram no grêmio e game saíram trabalhando, é porque aqui eles 

aprendem a lidar com problemas, a experiência na escola ajuda lá fora. Na minha época, eu 

era muito “tapada”, tive experiências muito ruins, tinha medo dos professores de matemática. 

Aqui eles podem falar. O programa é ótimo, para ser melhor: mais apoio da secretaria da 

educação, difundir o que muda na vida das crianças quando ela vem pra escola, se tivesse 

comida um lanche. 

 

Não faltam materiais. Sugeriria: cama elástica, pula-pula, piscina de bolinhas “parque de 

diversão”. Aqui não há lugar para o pessoal ir: Sesc, praças. Aqui há oficinas de graça: Inglês, 

mecânica, alfabetização, panificação. 

 

Trabalhar sábado e domingo é difícil, porque não deixa de ser um trabalho, tem a bolsa 
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garantida, mas é paga [com trabalho], no final de semana trabalho 6 horas por dia. Há 

trabalhos na faculdade. É sacrifício deixar minha filha sábado e domingo, há quanto tempo 

não saio com  minha família todo mundo junto. Sugerir uma alternativa é difícil... 

 

Busco oferecer entretenimento, aprendizagem significativa. Compensa oferecer cursos para a 

comunidade, vale o esforço. Há muitos alunos que aprendem a ler aqui no PAI. A gente fica 

tão feliz de ver o que eles aprendem. Para o estado compensa também, educação é o jovem, é 

a criança, a oportunidade e o apoio. Se o programa terminar, quantos deixarão de ser 

descobertos. 

 

Muitos universitários querem entrar no programa, mas desde julho não abre vaga. [para isso] 

Tem todo um critério socioeconômico: renda, tem que ter vindo da escola pública.    
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APÊNDICE B — Questionários 

 

Ao primeiro grupo: Universitários bolsistas 

 

• Você é bolsista há quanto tempo e que curso faz na faculdade? 

 

• Sente-se preparado para o trabalho que faz? Se sim, como se deu esta preparação? 

Houve uma capacitação? Qual e como foi? Se não, qual capacitação sugeriria para os 

educadores universitários? 

 

• O que é ser cidadão para você? Nesse sentido, considera o programa como 

instrumento útil para o alcance da cidadania? Por quê? E em qual classificação colocaria o 

Programa Escola da Família: péssimo (  ), ruim (  ), regular (  ), bom (  ) ou ótimo (  )? 

 

• Acha que o Programa funciona bem? E como poderia funcionar melhor? 

 

• Faltam recursos para que possa trabalhar adequadamente? Exemplos. Se não, sugeriria 

outros recursos que, se pudessem ser disponibilizados, melhorariam a qualidade do programa? 

 

• Que sugestão faria como alternativa para o modo de pagamento da Bolsa em vez das 

dezesseis horas de trabalho distribuídas no final de semana (8 horas no sábado e 8 horas no 

domingo)?  

 

• Que objetivos costumam ter as atividades que realizam no Programa? 

 

• Está satisfeito com o Programa e com o seu desempenho nele? Por quê? 

 

• Como você avalia as mudanças realizadas no Programa pela nova gestão no Governo? 
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Ao segundo grupo: Educadores Voluntários 

 

• Há quanto tempo é voluntário no Programa? 

 

• Como surgiu a idéia de vir trabalhar no Programa? 

 

• Que objetivos tem com a atividade no Programa? 

 

• Avalia que o Programa funciona bem? Como poderia funcionar melhor? 

 

• Que experiência tem na área em que trabalha como educador voluntário? 

 

• O que é ser cidadão para você? Considera o Programa como instrumento para o 

alcance da cidadania? Por quê? E em qual classificação colocaria o Programa Escola da 

Família: péssimo (  ), ruim (  ), regular (  ), bom (  ) ou ótimo (  )? 

 

Ao terceiro grupo: Gestores (Direção) e Educadores Profissionais (Coordenadores do 
Programa em cada escola) 
 

• Há quanto tempo está vinculado ao Programa? 
 

• Qual a relação com os supervisores? Poderia ser melhor? Por quê? 
 

• Como avalia o envolvimento do Programa Escola da Família com a comunidade? O 

que poderia ser feito para aperfeiçoa tal envolvimento? O que pensa da sugestão de se fazer 

reuniões com os pais para apresentar o Programa e incentivar o envolvimento com os 

projetos? 
 

• Como é a relação entre a Direção e o Educador Profissional? Surgem problemas e, 

caso não, como essa relação poderia ser melhor?  
 

• Trabalhar com o Grêmio Estudantil e a Associação de Bairro seria uma boa opção para 

o envolvimento com a comunidade? Já se tentou fazer reuniões ou envolver essas 

organizações com o Programa de alguma maneira? 
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• As decisões sobre o rumo e o planejamento das atividades do Programa Escola da 

Família contam com alguma participação de representantes da Comunidade antes, durante ou 

depois? Se sim, quem geralmente costuma representar a comunidade nessas decisões?  
 

• Considera fundamental a participação de tal representação comunitária no 

planejamento do Programa? Por quê? 
 

• O que é ser cidadão para você? Nesse sentido, considera o Programa como 

instrumento útil para o alcance da cidadania? Por quê? E em qual classificação colocaria o 

Programa Escola da Família: péssimo (  ), ruim (  ), regular (  ), bom (  ) ou ótimo (  )? 
 

• Quanto a ceder espaços da escola ao Programa, quando costuma ocorrer problemas? 

 

Ao quarto grupo: Freqüentadores Assíduos do Programa 

 

• Você freqüenta a escola aos finais de semana há quanto tempo? É aluno ou mora no 

entorno da escola? 

 

• Já soube de reuniões do Programa Escola da Família com representantes das 

comunidades? 

 

• Há Associação de Bairro e/ou Grêmio Estudantil no local em que se situa a escola? 

• Sabe como fazer sugestões ao Programa Escola da Família? 

 

• Uma sugestão que faria para aperfeiçoar o Programa? 

 

• O que é ser cidadão para você? Nesse sentido, considera o Programa como 

instrumento útil para o alcance da cidadania? Por quê? E em qual classificação colocaria o 

Programa Escola da Família: péssimo (  ), ruim (  ), regular (  ), bom (  ) ou ótimo (  )? 
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APÊNDICE C – Digitalização de algumas páginas das Notas de Pesquisa de campo (N.P.). 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A — Lei n. 10.312, de 12/05/1999 

  
  Texto da norma    

Institui Programa Interdisciplinar e de Participação Comunitário 
para Prevenção e Combate à Violência nas Escolas da Rede Pública 
de Ensino 
EDUCAÇÃO / ESTABELECIMENTOS DE ENSINO / 
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR E DE PARTICIPAÇÃO 
COMUNITÁRIA PARA PREVENÇÃO E COMBATE À 
VIOLÊNCIA / CRIAÇÃO 

Instrução 3, de 22.03.2002
Relação das unidades escolares e escolas que integram o Programa 
Parceiros do Futuro (DOE-I 23/03/2002, p. 14/15)

Resolução - Executivo 41, de 18.03.2002
Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a consolidação do 
Programa Interdisciplinar e de Participação Comunitário para 
Prevenção e Combate à Violência nas Escolas da Rede Pública de 
Ensino (DOE-I 19/03/2002, p. 24/25)

Decreto 44166, de 03.08.1999
Regulamenta a Lei nº 10312, de 1999 (DOE-I 04/08/1999, p. 1) 

DOE-I 13/05/1999, p. 1 
- 
1999 
Executivo  
PL 382/1997  Hamilton Pereira 
Educação 
Segurança Pública 

 
Lei n. 10.312, de 12 de maio de 1999 
(Projeto de lei nº 382/97, do deputado Hamilton Pereira - PT) 
Institui Programa Interdisciplinar e de Participação Comunitário para Prevenção e Combate à 
Violência nas escolas da rede pública de ensino e dá outras providências 
  
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e eu promulgo, nos termos do § 7º 
do artigo 28 da Constituição do Estado, a seguinte lei: 
Artigo 1º - Fica instituído o Programa Interdisciplinar e de Participação Comunitária para 
Prevenção e Combate à Violência nas Escolas da rede pública de ensino no Estado de São 
Paulo. 
Parágrafo único - Será priorizada a implantação nas escolas que apresentem  maiores índices 
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de violência. 
Artigo 2º - São objetivos do Programa: 
I - formar Grupos de Trabalho vinculados aos Conselhos de Escola para atuar na prevenção da 
violência nas escolas, analisar suas causas e apontar possíveis soluções; 
II - desenvolver ações educativas e de valorização da vida, dirigidas às crianças, aos 
adolescentes e à comunidade; 
III - implementar ações voltadas ao combate à violência na escola, com vista a garantir o 
exercício pleno da cidadania e o reconhecimento dos direitos humanos; 
IV - desenvolver ações que fortaleça, o vínculo entre a comunidade e a escola; 
V - garantir a formação de todos os integrantes do Grupo de Trabalho, aí incluídos o corpo 
docente e os servidores operacionais da rede de ensino, bem como dos membros da 
comunidade, preparando - os para a prevenção da violência na escola. 
Parágrafo único - Os Grupos de Trabalho tratados no inciso I deste artigo, serão abertos e 
formados por professores, funcionários, especialistas da área de educação, pais, alunos e 
representantes da comunidade ligada a cada escola. 
Artigo 3º - Vetado. 
Artigo 4º - Vetado: 
I - vetado: 
a) vetado; 
b) vetado; 
c) vetado; 
d) vetado; 
e) vetado; 
II - vetado: 
a) vetado; 
b) vetado; 
c) vetado; 
d) vetado. 
Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 5º - Vetado: 
I - vetado: 
a) vetado; 
b) vetado; 
c) vetado; 
d) vetado; 
e) vetado; 
II - vetado: 
a) vetado; 
b) vetado; 
c) vetado; 
d) vetado; 
e) vetado; 
f) vetado; 
g) vetado; 
h) vetado; 
i) vetado; 
j) vetado; 
k) vetado; 
l) vetado; 
m) vetado. 
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Artigo 6º - Vetado. 
Artigo 7º - O Poder Executivo poderá estabelecer parcerias com entidades governamentais ou 
não, que possam subsidiar os Grupos de Trabalho nas escolas, obedecidos os requisitos legais. 
Artigo 8º - O Programa poderá ser estendido às escolas particulares que estiverem vinculadas 
à Delegacia de Ensino e que constituírem Grupo de Trabalho na forma desta lei. 
Artigo 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro do prazo de sessenta dias, 
contados de sua publicação. 
Artigo 10 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias. 
Artigo 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 12 de maio de 1999. 
MÁRIO COVAS 
Teresa Roserley Neubauer da Silva 
 Secretária da Educação 
Celino Cardoso 
 Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita 
 Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicada na Assessoria Técnico - Legislativa, aos 12 de maio de 1999. 
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ANEXO B — Decreto n. 44.166, de 3 de agosto de 1999 
 
Regulamenta a Lei nº 10.312, de 12 de maio de 1999, que institui o Programa 
Interdisciplinar e de Participação Comunitária para Prevenção e Combate à Violência nas 
Escolas da rede pública de ensino no Estado de São Paulo 

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
diante do disposto na Lei nº 10.312, de 12 de maio de 1999, e considerando que a prevenção 
da violência demanda ações integradas que mobilizem os diferentes segmentos da sociedade, 

Decreta: 

Artigo 1º - O Programa Interdisciplinar e de Participação Comunitária para Prevenção e 
Combate à Violência nas Escolas da rede pública de ensino no Estado de São Paulo, instituído 
pela Lei nº 10.312, de 12 de maio de 1999, será desenvolvido com a participação das 
Secretarias de Estado, entidades da sociedade e comunidades locais. 

Artigo 2º - Para a consecução dos objetivos do Programa a que se refere o artigo anterior, 
definidos pelo artigo 2º da Lei nº 10.312, de 12 de maio de 1999, serão implantados espaços 
de convivência nas escolas da rede pública de ensino para desenvolvimento de atividades que 
atendam aos interesses de crianças, adolescentes, pais, moradores do bairro e líderes das 
comunidades. 

Parágrafo único - Os espaços de convivência de que trata este artigo devem estimular o 
desenvolvimento de uma cultura voltada à organização da população local e ao trabalho 
coletivo em ações de prevenção à violência, em perfeita sintonia com a proposta de trabalho 
da unidade escolar. 

Artigo 3º - Nos espaços de convivência de que trata o artigo anterior serão implementadas 
atividades culturais, esportivas e de arte-educação, socializando informações e experiências 
de diferentes naturezas e ampliando ações de apoio ao exercício da cidadania. 

Artigo 4º - As ações implementadas nos espaços de convivência nas escolas da rede pública 
de ensino assegurarão oportunidades para: 

I - reflexão e discussão de valores e questões comuns a jovens e adolescentes e de problemas 
enfrentados pela comunidade; 

II - apresentação de alternativas de solução e de formas de mobilização e organização para a 
ação. 

Artigo 5º - Cabe à Secretaria da Educação, em relação ao Programa Interdisciplinar e de 
Participação Comunitária para Prevenção e Combate à Violência nas Escolas da rede pública 
de ensino no Estado de São Paulo: 

I - coordenar as ações do Programa; 

II - estabelecer as diretrizes e os procedimentos que viabilizarão a efetiva implantação dos 
espaços de convivência nas escolas da rede pública de ensino; 

III - expedir as instruções complementares que se fizerem necessárias à adequada execução do 
Programa. 
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Artigo 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Palácio dos Bandeirantes, 3 de agosto de 1999 

MÁRIO COVAS 

João Carlos de Souza Meirelles, Secretário de Agricultura e Abastecimento 

José Anibal Peres de Pontes, Secretário da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico, Marcos Ribeiro de Mendonça, Secretário da Cultura  

Teresa Roserley Neubauer da Silva, Secretária da Educação  

Mauro Guilherme Jardim Arce, Secretário de Energia,  

Marcos Arbaitman, Secretário de Esportes e Turismo  

Yoshiaki Nakano, Secretário da Fazenda  

Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, Secretário da Habitação  

Michael Paul Zeitlin, Secretário dos Transportes 

Belisário dos Santos Junior, Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 

José Ricardo Alvarenga Tripoli, Secretário do Meio Ambiente 

Marta Teresinha Godinho, Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 

André Franco Montoro Filho, Secretário de Economia e Planejamento 

José da Silva Guedes, Secretário da Saúde 

Marco Vinicio Petrelluzzi, Secretário da Segurança Pública 

João Benedicto de Azevedo Marques, Secretário da Administração Penitenciária 

Cláudio de Senna Frederico, Secretário dos Transportes Metropolitanos 

Walter Barelli, Secretário do Emprego e Relações do Trabalho 

Antônio Carlos de Mendes Thame, Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras 

Celino Cardoso, Secretário-Chefe da Casa Civil 

Antônio Angarita, Secretário do Governo e Gestão Estratégica 

Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica, aos 3 de agosto de 1999. 
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ANEXO C — Lei n. 11.498, de 15 de Outubro de 2003 
Autoriza o Poder Executivo a instituir Programas de Formação Continuada destinados aos 
integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, e dá outras providências 
correlatas 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir Programas de Formação Continuada 
destinados aos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, objetivando a 
melhoria da qualidade de ensino. 
Artigo 2º - Os Programas de que trata esta lei poderão prever: 
I - aquisição de equipamentos imprescindíveis à inclusão digital e ao desenvolvimento das 
funções educacionais, nos termos do Projeto de Capacitação de Profissionais da Educação 
para Utilização de Novas Tecnologias de Comunicação, que visa prover os profissionais da 
educação de instrumentos de trabalho compatíveis com as novas tecnologias existentes, com 
subsídio para a compra de computadores pessoais; 
II - concessão de bolsas de estudo, nos termos dos Programas Bolsa-Mestrado, aos ocupantes 
de cargo de provimento efetivo do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, para a 
realização de cursos de pós-graduação, mediante ajuda de custo mensal ou designação para 
prestar serviços em órgãos ou unidade da Secretaria da Educação, com diminuição de até 16 
(dezesseis) horas na jornada de trabalho e sem redução de vencimentos; 
III - aquisição de livros de caráter educacional e material de ensino, nos termos do Projeto de 
Capacitação de Profissionais da Educação para Utilização de Instrumental de Pesquisa, que 
objetiva prover os profissionais da educação de instrumentos destinados à pesquisa, ao 
suporte técnico e à produção didático-pedagógica; 
IV -concessão de ajuda financeira para participação em cursos de formação continuada, que 
visem ao aperfeiçoamento profissional na área de atuação ou na área de educação, 
objetivando o aprimoramento dos profissionais de educação; 
V - contratação de instituições e organizações educacionais, públicas ou privadas, 
devidamente autorizadas ou reconhecidas, para implementar as ações dos Programas de 
Formação Continuada, com vistas ao aperfeiçoamento profissional de integrantes do Quadro 
do Magistério da Secretaria da Educação. 
Artigo 3º - Poderão ser desenvolvidos programas com o objetivo de implementar ações de 
natureza preventiva destinadas a reduzir a vulnerabilidade infantil e juvenil, por meio da 
integração de crianças e adolescentes na comunidade escolar. 
Parágrafo único - As ações de que trata este artigo poderão contar com a participação de 
organizações nacionais e internacionais, bem como de estudantes universitários, em especial 
os egressos do ensino médio da rede estadual de ensino, mediante a concessão de bolsas de 
estudo a esses estudantes. 
Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 15 de outubro de 2003 
GERALDO ALCKMIN 
Eduardo Refinetti Guardia 
Secretário da Fazenda 
Gabriel Benedito Issaac Chalita 



 166
Secretário da Educação 
Arnaldo Madeira 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 15 de outubro de 2003. 
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ANEXO D — Decreto n. 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 socioeducativas, 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 extra-escolar 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; 
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. 
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Palácio dos Bandeirantes, 7 de julho de 2004 
GERALDO ALCKMIN 
Gabriel Chalita 
Secretário da Educação 
Arnaldo Madeira 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 7 de julho de 2004. 
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ANEXO E — Decreto n. 48.787, de 13 de julho de 2004 
Autoriza a Fazenda do Estado a ceder à Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura - UNESCO, mediante permissão de uso, parte do imóvel que especifica, 
situado no Município de São Paulo 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e à vista da manifestação do Conselho do Patrimônio Imobiliário, 
Decreta: 
Artigo 1º - Fica a Fazenda do Estado autorizada a ceder à Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, mediante permissão de uso a título 
precário e por prazo indeterminado, uma parte com 302,68m² (trezentos e dois metros 
quadrados e sessenta e oito decímetros quadrados), do 6º andar, do edifício situado à Praça 
Antonio Prado, nº 9, Subdistrito da Sé, Município de São Paulo, identificada nos elementos 
técnicos anexos ao processo SJEL nº 476/04.  
Parágrafo único - O imóvel deverá ser destinado exclusivamente para o fim específico de 
desenvolvimento das finalidades decorrentes do Projeto de Cooperação Técnica celebrado 
entre a permissionária e a Secretaria da Educação, em 25 de agosto de 2003, referente ao 
Programa Escola da Família. 
Artigo 2º - A permissão de uso será formalizada por meio de Termo a ser lavrado pela 
unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, dele devendo constar as condições 
impostas pela permitente, e tendo vigência pelo prazo fixado no Projeto de Cooperação 
Técnica ou em suas prorrogações. 
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 13 de julho de 2004 
GERALDO ALCKMIN 
Arnaldo Madeira 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 13 de julho de 2004. 
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ANEXO F — Regulamento para os Bolsistas do Programa Escola da Família 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA 

PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE 

RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  22000055//22000066  

 

Seção I – DO EDUCADOR UNIVERSITÁRIO 
 

Capítulo I – CANDIDATOS À BOLSA UNIVERSIDADE 
 
Poderá candidatar-se a Educador Universitário, o estudante que preencher os seguintes 

quesitos: 

 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; 

 Ter cursado as três séries do Ensino Médio na Rede Pública Estadual Paulista, ou na 
Rede Municipal; 

 Não estar recebendo outro benefício para custeio da mensalidade do curso de 
graduação; 

 Ter interesse e disponibilidade para desenvolver as atividades do Programa junto às 
Escolas Públicas Estaduais ou Municipais. 

Carga horária: 
16 (dezesseis) horas aos finais de semana, sendo: 
 08 (oito) horas aos sábados; 
 08 (oito) horas aos domingos; 
 Os bolsistas que têm aulas do curso de graduação aos sábados, pela manhã ou à 

tarde, ou atividade técnica curricular, deverão compensar essas horas durante a semana, junto 
à Diretoria de Ensino; 

 O aluno terá direito a uma hora de descanso para o almoço, devendo respeitar o 
revezamento com a equipe atuante na unidade escolar, para que as atividades não sejam 
interrompidas ou prejudicadas.  

 

Capítulo II - ATRIBUIÇÕES DO EDUCADOR UNIVERSITÁRIO 
 
São atribuições do educador universitário beneficiado pelo Programa: 
 Elaborar projetos que serão desenvolvidos no Programa Escola da Família, 

conforme orientações recebidas; 
 Cumprir a carga horária de 16 horas, aos finais de semana, nos espaços escolares 

previamente indicados pela Diretoria de Ensino ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
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 Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas, que serão entregues ao 

Educador Profissional responsável pelo acompanhamento do Programa na Unidade Escolar;  
 Participar das reuniões de capacitação e avaliação do Programa, sempre que 

solicitado pelos Coordenadores de Área, Assistente Técnico Pedagógico ou Supervisor; 
 Apresentar-se, com pontualidade e assiduidade, à unidade escolar, para a qual foi 

encaminhado, todos os sábados e domingos, das 9 às 17 horas; 
 Comunicar ao Educador Profissional, previamente, as possíveis ausências, podendo 

ter, no máximo, três faltas a cada seis meses, contados a partir da data de início das 
atividades; 

 Contribuir para o bom andamento do Programa, cumprindo com responsabilidade 
as tarefas junto à comunidade participante; 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos no curso de graduação ou suas habilidades 
pessoais, no exercício de suas funções, na elaboração de projetos; 

 Garantir a qualidade de seu rendimento escolar no curso de graduação; 
 Colocar em prática as instruções recebidas para a implementação do Game 

SuperAção – Instituto Ayrton Senna - nas escolas em que haja público alvo indicado. 
 

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. 

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. 

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. 

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.  

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. 

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. 

O preenchimento do formulário de inscrição não gera direito automático aos 
benefícios do convênio Bolsa-Universidade. Haverá processo seletivo, respeitando os critérios 
estabelecidos. 
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Capítulo IV - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM APRESENTADOS  

 
Ao se inscrever para a obtenção da bolsa, o candidato deverá apresentar, nas Diretoras 

de Ensino ou nas Secretarias Municipais de Educação, os seguintes documentos originais, 
acompanhados de cópia reprográfica: 

• Documentos pessoais exigidos por lei: 
 CPF; 
 RG; 
 Título de Eleitor e último comprovante de votação; 
 Certificado de Reservista (se homem com 18 anos ou mais); 

• Comprovação de renda familiar, mediante demonstrativo de pagamento, ou ganho - 
se autônomo (ex.: hollerit, recibo, contrato de trabalho); 

• Histórico Escolar do Ensino Médio; 
• 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 e período; 
• Comprovante de residência: 

 Comprovantes de gastos do grupo familiar como: contas de água e luz, 
telefone, plano de saúde, mensalidades escolares, notas fiscais, etc; 

 Recibo de pagamento do último aluguel ou recibo de financiamento do imóvel. 
 

Capítulo V - CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO INSCRITO 
 
Um dos objetivos da concessão da Bolsa Universidade é beneficiar alunos egressos do 

Ensino Médio da rede estadual pública paulista ou das redes municipais, com menor poder 
aquisitivo e, portanto, 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 
 
Terão pontuação extra no processo de classificação: 
 Os candidatos que atuaram como voluntário no Programa Escola da Família em 

2003 e/ou 2004, atestados pela Diretoria de Ensino. 
 
Terão prioridade na concessão do benefício: 
 Os candidatos egressos do CEFAM, conforme disposto na Resolução SE 119 de 

17/11/2003. 
 Os egressos da FEBEM. 
 Os formados pelo Programa Escola da Juventude; 
 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). 

 



 173
Capítulo VI - CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

 
Nos casos de empate na classificação, serão observados os seguintes critérios para 

desempate: 
1. Ser arrimo de família; 
2. Estar matriculado em curso de licenciatura; 
3. Ter cursado o maior número de séries do Ensino Fundamental na rede estadual de 

ensino paulista; 
4. Ter cursado os quatro últimos anos do Ensino Fundamental na rede municipal 
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, mensalmente, 

o seguinte cronograma: 
 Os candidatos poderão se inscrever e encaminhar os documentos exigidos às DE’s, 

do 1º ao 15º dia de cada mês, 
 As Diretorias de Ensino verificarão a documentação dos candidatos e aprovarão as 

fichas de inscrição do 1º ao 20º dia de cada mês, 
 A classificação será realizada no 21º e 22º dia de cada mês; 
 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 
e nas Secretarias Municipais de Educação; 

 Após a classificação, as Diretorias de Ensino encaminharão os candidatos 
contemplados às escolas, no período de 23 ao último dia de cada mês; 

 Cabe ao aluno a responsabilidade de informar-se sobre sua classificação e 
comparecer à Diretoria de Ensino para o devido encaminhamento à escola onde atuará; 

 Os candidatos classificados estarão sujeitos à comprovação das informações dadas, 
mediante visita domiciliar, pela equipe responsável do convênio Bolsa-Universidade. 

O presente cronograma poderá sofrer alterações no decorrer do ano, em virtude dos 

feriados, conforme determinação da Coordenação Geral do Programa. 

Só 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. 

 

Capítulo VIII – DA DESCLASSIFICAÇÀO DO BOLSISTA 
 
Mesmo se classificado terá sua inscrição excluída o candidato que: 
 Perder os 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; 
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 Fraudar ou prestar informações falsas na inscrição junto ao Programa. Nesse caso, 

além da desclassificação, o candidato estará sujeito às sanções do Código Penal Brasileiro; 
 Não aceitar a Unidade Escolar para a qual foi designado pela Diretoria de Ensino 

ou pela Secretaria Municipal de Educação, onde deveria desenvolver as atividades do 
Programa Escola da Família; 

 Desistir do curso de graduação ou ser reprovado no mesmo, por rendimento escolar 
ou freqüência irrisórios; 

 Exceder o limite de 3 (três) faltas por semestre nas atividades do Programa Escola 
da Família, contados a partir da data do início das atividades; 

 Incorrer em indisciplina ou falta grave no exercício de sua função como Educador 
Universitário.  

 

Seção II – DAS INSTITUÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR 
 

Capítulo IX – OBJETIVOS DO CONVÊNIO  
 

À Instituição Privada de Ensino Superior: 

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, criando condições para o desenvolvimento de um trabalho de caráter social. A 

participação dessas Instituições constitui ação pioneira no Estado de São Paulo e inestimável 

na definição de um Programa que objetiva a construção de uma sociedade mais democrática e 

solidária. 

 

Capítulo X - ATRIBUIÇÕES DA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR 
 
São atribuições das Instituições Privadas de Ensino Superior: 
 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; 
 Estar em conformidade com as condições necessárias para firmar convênio com 

órgãos ou entidades da Administração Pública; 
 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; 

 Complementar, obrigatoriamente, o valor total mensal do curso de graduação do 
aluno bolsista, compensada a quantia paga pela SEE, conforme Termo de Convênio; 
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 Designar um professor de seu quadro docente, que terá a responsabilidade de 

orientar na elaboração do plano de trabalho do Educador Universitário e no seu desempenho 
junto ao Programa Escola da Família;  

 Designar uma pessoa que atue como interlocutor entre o convênio Bolsa-
Universidade e o Programa Escola da Família, para esclarecimentos e encaminhamentos 
operacionais; 

 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. 

 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; 

 Autenticar até o quinto dia de cada mês o relatório físico-financeiro mensal, 
conforme Termo de Convênio; 

 Registrar, no histórico escolar do Educador Universitário, sua participação, no 
desenvolvimento de atividades de cunho social, no Programa Escola da Família; 

 Providenciar abertura de conta-corrente na Nossa Caixa Nosso Banco S/A para 
movimentação financeira relacionada ao Termo de Convênio, conforme disposto no Decreto 
Estadual 43.060/98. 

 

Capítulo XI - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Dos afastamentos por motivo de saúde: 

 Serão aceitos, mediante licença médica, afastamentos de, no máximo, 15 (quinze) 
dias corridos, uma única vez ao ano. Acima desse período, o aluno perde o direito à Bolsa; 

 Alunas terão direito à licença-maternidade por 120 (cento e vinte) dias corridos, 
comprovado por atestado médico. 

 Não perderá a Bolsa, o aluno que estiver em regime de exercícios domiciliares 
estipulados no disposto legal contido no Decreto-Lei nº 1044, de 21 de outubro de 1969, bem 
como enquadrado no formato adotado pela Instituição de Ensino Superior correspondente, 
mediante documento comprobatório da mesma.  

 Universitários terão, ainda, direito aos seguintes afastamentos: 
- Licença Nojo de 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, 

de pai ou mãe, ou dos filhos, desde que comprovado por atestado de óbito;  
- Licença Gala de 3 (três) dias consecutivos, comprovado por certidão de 

casamento; 
- Licença Paternidade de 1 (um) dia, no decorrer da primeira semana, devidamente 

comprovado por certidão de nascimento. 
 

Das transferências de bolsas: 

Não há transferência de Bolsa entre faculdades ou mesmo entre cursos de graduação 
de uma mesma instituição. 
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Das dependências no curso de graduação: 

 O aluno que exceder, ao longo do curso de graduação, o limite de dependências 
segundo a política adotada pela Instituição de Ensino Superior, perderá o direito à Bolsa. 

 O aluno que possuir dependências no curso de graduação, desde que não ultrapasse 
o limite acima exposto, não perderá o direito à bolsa de estudos, mas o pagamento das 
dependências será de sua responsabilidade. 
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ANEXO G — Como o regulamento é divulgado na mídia 

Abertura de novas inscrições para o Bolsa Universidade 

 
Notícia de 04 a 11 de abril 

Dando continuidade as inscrições para o Bolsa Universidade, de 03 a 11 de abril, os estudantes das
universidades conveniadas interessados podem se inscrever para fazer parte do Programa.  

Para se candidatar é necessário: 

· ter concluído o Ensino Médio na rede estadual ou municipal paulista (onde deve ter estudado no
mínimo os três anos);  

· estar regularmente matriculado em um curso de graduação de Instituição Privada de Ensino
Superior conveniada com o Programa; 

· não estar recebendo outro benefício para custeio da mensalidade do curso superior;  

· É imprescindível ter interesse e disponibilidade para participar de atividades do Programa.  

Cerca de 14 mil jovens universitários paulistas já dedicam seus finais de semana ao Escola da
Família e, em contrapartida, têm seus estudos custeados por um dos maiores Programas de
concessão de bolsas de estudo do País, realizado em convênio com 229 instituições particulares de
Ensino Superior.  

Esses convênios garantem aos universitários 100% de gratuidade no custeio de seus cursos, sendo 
50% da mensalidade paga pelo Estado (limitada a um teto de R$ 267,00/mês, renovável
semestralmente) e o restante financiado pela própria faculdade. Os universitários ganham a bolsa,
regressam à origem - a escola pública - e contribuem com seu empenho e dedicação para o 
crescimento da comunidade local. Quando formados, já terão no currículo uma preciosa experiência
profissional.  

Como participar do Bolsa Universidade? 

Para se inscrever no Programa, clique na opção Bolsa-universidade, na lista do lado esquerdo da 
tela. Esta opção abre a tela inicial do sistema gerencial. Nesta tela, ao clicar em Candidato, na lista do
lado esquerdo da tela, é possível consultar a quantidade de bolsas por Instituição de Ensino e curso,
e a quantidade de vagas por Diretoria de Ensino e por Escola.  

Para proceder a inscrição do cadastro, clique em Cadastro de Candidato e preencha todas as
informações de todas as páginas do cadastro. Para quem já está cadastrado no site, basta preencher
os campos CPF e senha, para acessar a sua ficha cadastral. Se você esqueceu sua senha, entre em
contato com sua Diretoria de Ensino. 

Após o cadastramento, imprima o protocolo de inscrição e siga as orientações nele contidas. 

Qualquer dúvida, entre em contato com a Central de Atendimento da Secretaria de Estado da 
Educação, através do telefone 0800-77-000-12.  

Acompanhe os prazos de cada etapa, relacionados abaixo. Para saber o resultado da classificação,
entre no seu cadastro com seu CPF e senha a partir da data prevista e consulte o seu status na sua 
ficha cadastral, caso seja classificado entre em conato com sua Diretoria de Ensino. 

Segue o cronograma detalhado das ações previstas no período, destacando: 

- de 03.04 a 11.04.08 - período de inscrição de novos candidatos à bolsa; 

- de 07.04 a 18.04.08 - período de entrega da documentação dos novos candidatos na Diretoria de 
Ensino; 
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- de 07.04 a 23.04.08 - período de aprovação no site das fichas de inscrição dos
novos candidatos pelas Diretorias de Ensino e pelas Instituições de Ensino Superior; 

- de 24.04.2008 - processamento da classificação e divulgação dos resultados para as
Diretorias de Ensino; 

- de 24.04 a 30.04.08 - encaminhamento dos bolsistas classificados para início das
atividades nas escolas em 03 de maio de 2008; 

- de 28.04.2008 - divulgação dos resultados para os candidatos; 

- de 03.05.2008 - apresentação e início das atividades nas escolas dos novos bolsistas
encaminhados. 

Assessoria de Comunicação 
Escola da Família 
 Fonte: sítio oficial do PEF. Disponível em: 
<http://www.escoladafamilia.sp.gov.br/noticiasC_04%20de%20abril%202008.html>. Acesso 
em: 8 out. 2008. 
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ANEXO H — Como consta o regulamento na Faculdade Renascença de São Paulo (Uniesp)  

Escola da Família  

Visando contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de paz, o Programa Bolsa Escola 
da Família elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo e através da parceria com a 
Uniesp e faculdades de Presidente Prudente Presidente Epitácio, Birigui, Mirandópolis e 
Guararapes proporciona a abertura, aos finais de semana, de varias escolas da Rede Estadual 
de Ensino no Oeste Paulista transformando-as em centro de convivência, com atividades 
voltadas às áreas esportiva, cultural, de saúde e de qualificação para o trabalho. 
 
Visando o significativo benefício que o Programa Bolsa Escola da Família traria para as 
Regiões Oeste e Noroeste do Estado de São Paulo, ambas de comprovada carência social e 
econômica, as cinco instituições parceiras da UNIESP, firmaram convênio com a Secretaria 
de Educação, e possui atualmente 653 alunos contemplados desenvolvendo atividades ligadas 
a Família Saúde, Cultura, Esporte, lazer e Qualificação para o Trabalho e em contrapartida o 
aluno estuda com bolsa de 100%, sendo 50% custeada pela faculdade e 50% custeada pelo 
governo do estado.  
Esse é um projeto grandioso, que a Uniesp tem orgulho em participar, pois só a educação tem 
o mérito de promover a inclusão social, de fortalecer o crescimento econômico e de renovar o 
ciclo de desenvolvimento de um país, afirma o presidente da Uniesp Dr. Fernando Costa.  
 

Qual é o objetivo do Programa Bolsa Escola da Família? 

O Programa Bolsa Escola da Família tem como objetivo maior, beneficiar os alunos egressos 
do ensino médio da rede estadual pública paulista, com menor poder aquisitivo e, portanto, 
maior dificuldade em custear seus estudos no ensino superior privado. 

Quem pode se inscrever no Programa Bolsa Escola? 
 
Poderão se inscrever no Programa Bolsa Escola da Família todos os alunos que estiverem 
regularmente matriculados em curso de graduação das faculdades parceiras da UNIESP; que 
tenham cursado as três séries do Ensino Médio, exclusivamente, na Rede Pública Estadual 
Paulista; que não sejam estagiários; e que tenham interesse e disponibilidade para desenvolver 
as atividades do Programa junto às Escolas Públicas Estaduais aos finais de semana. 

Quantas vagas estão disponíveis para o Programa Bolsa Escola da Família? 
 
De acordo com o convênio entre a UNIESP e o Programa Bolsa Escola da Família, através da 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e da FDE - Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação as faculdades existem 653 vagas firmadas. No entanto já estão contempladas e 
serão liberadas de acordo com a desistência ou formatura dos alunos contemplados. Nesse 
caso. No inicio de cada semestre a faculdade informará o número de vagas disponíveis. 

Qual é o período para inscrição? 
A partir de fevereiro, os candidatos poderão se inscrever e encaminhar os documentos 
exigidos às DEs, do dia 1º ao dia 20º dia de cada mês ao longo de todo o semestre enquanto 
restarem vagas ou houver desistência de alunos. 
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Quais os procedimentos para inscrição? 
 
Para se candidatar ao Programa Bolsa Escola da Família, o universitário deverá preencher o 
formulário de inscrição on line no site http://escfam.edunet.sp.gov.br e levar a documentação 
comprobatória de sua condição sócio-econômica e acadêmica à Diretoria de Ensino da região 
onde pretende atuar. 

Quais os documentos necessários a serem apresentados pelo candidato? 
 
O aluno inscrito no Programa Bolsa Escola da Família deverá apresentar na Diretoria de 
Ensino a qual pertence o escola escolhida para prestação de serviços, os seguintes documentos 
originais, acompanhados de cópia reprográfica: CPF; RG; Título de Eleitor e último 
comprovante de votação; Certificado de Reservista ( se homem com 18 anos ou mais ); 
Certidão de Casamento; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos; comprovação 
de renda familiar mediante demonstrativo de pagamento, ou ganho, se autônomo (ex.: 
holerite, recibo, contrato de trabalho); histórico escolar do Ensino Médio; comprovantes de 
residência como: contas de água e luz;recibo de pagamento do último aluguel, ou recibo de 
financiamento do imóvel. 

Quais os Critérios de Classificação do candidato inscrito no Programa? 
 
Serão considerados para classificação dos candidatos inscritos os seguintes aspectos: renda 
mensal do candidato; renda mensal familiar; despesa fixa mensal da casa; número de pessoas 
que moram na casa; número de pessoas que trabalham na casa; tipo de moradia. 

Quem avalia a documentação do aluno para classificação? 
 
As Diretorias de Ensino verificarão a documentação dos candidatos e aprovarão as fichas de 
inscrição do 1º ao 20º dia de cada mês; As Instituições de Ensino Superior ratificarão a 
matrícula do candidato no curso indicado em sua ficha de inscrição do 1º ao 20º dia de cada 
mês; 

Quando será divulgada a lista dos classificados? 
 
A classificação será realizada no 21º dia de cada mês e a classificação final e a convocação 
dos candidatos serão disponibilizadas no site http://escfam.edunet.sp.gov.br, nas Diretorias de 
Ensino e nas faculdades. 

Há critérios de prioridade para concessão da Bolsa? E quem será beneficiado? 
 
Sim. Terão prioridade na concessão do benefício, os candidatos à bolsa egressos do CEFAM, 
conforme disposto na Resolução SE 119 de 17/11/2003; os candidatos que atuaram como 
voluntário no Programa Bolsa Escola da Família em 2003 e 2005, atestados pelas Diretorias 
de Ensino; e os candidatos da lista de espera em 2003 e 2005. No entanto, todos os demais 
alunos poderão se inscrever e terão chances de conseguir ser contemplado, de acordo com os 
critérios de classificação especificados no regulamento do candidato. 

Qual a carga horária de trabalho que o aluno deverá prestar nas escolas Estaduais? 
 
O aluno contemplado com a bolsa de 100% deverá prestar 16 horas de trabalho das escolas 
estaduais, aos finais de semana, sendo: 08 horas aos sábados e 08 horas aos domingos. 
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Quais as atribuições do Educador Universitário? 
 
São atribuições do educador universitário beneficiado pelo Programa: 
elaborar plano de atividades que serão desenvolvidas no Programa Bolsa Escola da Família, 
conforme orientações recebidas; cumprir a carga horária de 16 horas aos finais de semana, nos 
espaços escolares previamente indicados pela Diretoria de Ensino; elaborar relatórios mensais 
das atividades desenvolvidas, que serão entregues ao Educador Profissional responsável pelo 
acompanhamento do Programa na unidade escolar; participar das reuniões de capacitação e 
avaliação do Programa; apresentar-se com pontualidade e assiduidade à unidade escolar 
indicada; 
comunicar ao Educador Profissional, previamente, as possíveis ausências, não excedendo em 
três faltas semestrais; 
contribuir para o bom andamento do Programa, cumprindo com responsabilidade as tarefas 
junto à comunidade participante; utilizar os conhecimentos adquiridos no curso de graduação 
ou suas habilidades pessoais no exercício de suas funções; garantir a qualidade de seu 
rendimento escolar no curso de graduação. 

O aluno classificado poderá ser excluído do programa ou perder a bolsa? Por que? 
 
Sim. O aluno contemplado poderá ser desclassificado: se não comprovar as declarações feitas 
no formulário de inscrição; perder os prazos estabelecidos pelas convocações; fraudar ou 
prestar informações falsas na inscrição junto ao Programa. Nesse caso, além da 
desclassificação, o candidato estará sujeito às sanções do Código Penal Brasileiro; não aceitar 
a Unidade Escolar para a qual foi designado pela Diretoria de Ensino, onde deveria 
desenvolver as atividades do Programa Bolsa Escola da Família; desistir do curso de 
graduação, ou ser reprovado no mesmo, por rendimento escolar ou freqüência; exceder o 
limite de 3 (três) faltas por semestre nas atividades do Programa Bolsa Escola da Família; 
incorrer em indisciplina ou falta grave no exercício de sua função como Educador-
Universitário; não possuir desempenho acadêmico satisfatório, ou seja, ser reprovado por 
notas ou faltas. 

Fonte: Faculdade Renascença de São Paulo. Disponível em: 
<http://sp.uniesp.edu.br/cont_conteudo.asp?idMenu=18&idConteudo=225>. Acesso em: 8 
out. 2008. 
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ANEXO I – Notícia divulgada no sítio oficial do Programa: 
 

PRIMEIROS SOCORROS  
Quinta-Feira, 11de outubro de 2007  
 
No primeiro final de semana de setembro, os bolsistas da Diretoria de Ensino Região de São 
Bernardo tiveram treinamento de Primeiros Socorros com o Bombeiro Alexandre de Souza, 
parceiro do Programa Escola da Família desde 2003.  

De acordo com o bombeiro, existem dois tipos de acidentes: os evitáveis e os inevitáveis. 
Além de vivenciar as formas de primeiros atendimentos, tiveram uma lição de cidadania, 
aprendendo, também, como prevenir acidentes no dia-a-dia com atitudes simples de 
segurança. 

“O momento de salvar uma vida, é o momento de abdicar da nossa”, diz o bombeiro.” 

Eu acho que os 2 pontos importantes da palestra foram: a parte prática, sabendo como 
socorrer em todos os tipos de acidentes e a outra lição foi saber pensar rápido em favor da 
vítima” diz a monitora educacional, Renata Lopes da Cruz.  

Os profissionais participantes do curso ganharam, naquele dia, a chave do conhecimento, para 
se tornarem agentes multiplicadores e cidadãos cada vez mais conscientes, valorizando suas 
vidas e a dos seus semelhantes. 

Thais Liberato 
Programa Escola da Família 

Fonte: PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA. Disponível em: 
<http://www.escoladafamilia.sp.gov.br/noticias11_10_2007.html>. Acesso em: 26 nov. 2007. 

 


