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“É a escola de tempo e formação integral, 

um processo para o qual tudo na 

sociedade precisa convergir, desde o 

respeito ao lugar reservado no ônibus 

para a gestante, por exemplo, até a 

cultura de ir ao teatro, ao museu, à 

capacidade de apreciar uma obra de arte. 

Educar o corpo, a mente e o espírito é a 

tríade do que chamamos de Educação 

Integral” (MOLL, 2015, p. 13). 



RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou compreender o funcionamento e a influência do Programa 

Mais Educação (PME), numa escola pública do município de São João del-Rei, a 

partir das percepções reveladas pelos profissionais que trabalham nessa escola. 

Para tal, pretendemos, especificamente: identificar as oficinas ministradas pelo 

Programa, verificando como se dá a articulação entre a ampliação do tempo 

escolar, os espaços utilizados e as atividades propostas; compreender como a 

presença do PME influencia, no cotidiano da escola, nas interações entre os 

diferentes sujeitos e nas práticas pedagógicas; e apontar os principais avanços e 

desafios revelados pela implementação do PME na referida escola. Utilizando 

uma metodologia qualitativa em que o estudo de caso foi a técnica escolhida 

para a pesquisa e por meio de entrevistas realizadas com os profissionais que 

trabalham na referida escola, buscamos analisar como a ampliação do tempo e 

do espaço educativo podem influenciar as ações pedagógicas de uma escola 

pública, contribuindo para a extensão do ambiente escolar, a melhoria de 

condições para a aprendizagem e a inclusão social de alunos em situação de 

vulnerabilidade social. Concluímos que, no âmbito da escola pesquisada, a 

proposta do PME, embora alguns desafios fossem observados, se configura 

como positiva no sentido de oferecer atividades que ampliam o horizonte 

formativo dos alunos e enriquecer a relação entre a escola, as famílias e a 

comunidade. 

 

Palavras-chave: Programa Mais Educação, Educação (em tempo) Integral, 

Inclusão Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aimed to comprehend the operation and influence of the Programa 

Mais Educação (PME), conducted in a municipal public school from the city of São 

João del-Rei from the perceptions revealed by the professionals who work at the 

said school. For such, we intend to specifically identify the workshops taught by 

the program, verifying how the articulation between the extension of the school 

time, the used and spaces and the proposed activities are given; comprehend how 

the presence of the PME influence, in the everyday school, the intentions between 

the different subjects and the pedagogical practices and point out the main 

advances and challenges revealed by the implementation of the PME in the said 

school. Making use of the qualitative methodology in which the case study was the 

technique chosen for the research and, through interviews made with the 

professionals who work at the said school, it was aimed to analyze how the 

extension of the time and educative space can influence the pedagogical actions 

of a public school, contributing for the extension of the school ambient, the 

improvement of the conditions for the learning and social inclusion of students in a 

social vulnerability status. It was concluded that, in the scope of the researched 

school, the PME proposition, although some observed challenges, shows itself as 

positive in the sense of offering activities that expands the students’ formative 

horizon and enriches the relation between school, the families and the community. 

 

Key-words: Mais Educação Program, Integral (full-time) Education, Social 

Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

O que vale na vida não é o ponto de 
partida, e sim a caminhada. 
Caminhando e semeando,  
no fim terás o que colher.  

 
(Cora Coralina) 

 
 

Apresentando o tema 

 

Esta pesquisa surgiu da minha curiosidade e inquietação em analisar questões 

atuais e urgentes da educação brasileira, principalmente no que se refere à 

implementação de políticas públicas, e tem como temática central a proposta de 

Educação (em tempo) Integral1 da Escola Municipal Doutor Kleber Vasques 

Filgueiras. 

 

Desde muito pequena, sempre fui uma criança bem dedicada aos estudos e à 

leitura e já demonstrava grande interesse em ser uma educadora. Aos 12 anos, 

iniciei minha trajetória como professora particular da família, ensinando meus 

irmãos e primos com as dificuldades que tinham na escola. 

 

Logo em seguida, aos 15 anos, prosseguindo na tarefa de educar, abri meu 

“primeiro negócio”: uma pequena escola, na qual ministrava aulas particulares de 

todas as disciplinas para estudantes do Ensino Fundamental. 

 

Aos 17 anos, concluí o Curso Normal e comecei a lecionar em classes de 

Educação Infantil na Prefeitura de São João del-Rei. Inicialmente, atuava como 

professora contratada, mas, no ano de 1993, prestei concurso público e me tornei 

professora efetiva da rede municipal de ensino em uma escola da zona rural. No 

ano seguinte, transferi-me para uma escola de Educação Infantil, na qual trabalhei 

                                                           
1 Considerando a especificidade deste debate e as diferentes perspectivas de interpretação do 
termo Educação Integral, optou-se por utilizar a expressão “Educação (em tempo) Integral”, 
entendendo que, assim, se abarcam tanto a ideia da integralidade da formação dos sujeitos 
quanto o tempo integral na escola, ambos aspectos de interesse desta dissertação. 
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por sete anos, lecionando para alunos de quatro a cinco anos, num bairro 

periférico da cidade. 

 

Desde 2001, trabalho na Escola Municipal Maria Teresa, também situada no 

município de São João del-Rei, em classes de alfabetização, onde procuro 

desenvolver um trabalho de construção da escrita pelos alunos por meio de 

brincadeiras, projetos e valorização da cultura local. 

 

Durante toda a minha vida profissional, sempre busquei, nos cursos de que 

participava, novos conhecimentos e metodologias que pudessem orientar meu 

trabalho de modo a desenvolver em meus alunos não apenas a sua 

intelectualidade, mas a considerá-los como pessoas que pensam, sentem, se 

relacionam, possuem limites e necessidades diferenciadas. 

 

Nesta trajetória como professora da Educação Básica, encontrei muitos alunos 

que, seja por uma “dificuldade de aprendizagem”, “deficiência” ou por fazerem 

parte de um grupo de algum tipo de vulnerabilidade, não apresentavam um bom 

desempenho nas atividades exigidas pela instituição escolar. 

 

Esse fato me instigou a procurar um Curso de Especialização em 

Psicopedagogia, no qual pude ampliar meus conhecimentos sobre a inclusão dos 

alunos com deficiência, transtornos e outras dificuldades de aprendizagem na 

rede regular de ensino e me apropriar de conceitos e metodologias que muito me 

ajudaram no trabalho como professora que acredita e investe na aprendizagem 

de todos os alunos.  

 

Após terminar o Curso de Especialização, dediquei-me por oito anos à minha 

atividade como professora e alfabetizadora numa escola municipal da cidade de 

São João del-Rei. 

 

Atualmente, além de minhas atividades profissionais, faço parte do grupo de 

pesquisadores do Observatório de Educação Integral (OBEDUC) da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) / Universidade Federal de São João del-Rei 
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(UFSJ), que atua no acompanhamento, sistematização e análise de práticas 

pedagógicas e gestão das experiências de Educação Integral nos municípios, 

contribuindo para a consolidação de políticas de Educação (em tempo) Integral no 

Estado. Nesse sentido, tenho acompanhado a implantação do Programa Mais 

Educação (PME) nas escolas municipais de São João del-Rei e Microrregião do 

Campo das Vertentes. 

 

A partir de minha participação no OBEDUC e de estudos mais aprofundados 

sobre o tema, passei a vislumbrar a importância da ampliação da jornada escolar 

para a melhoria da qualidade educacional brasileira como uma possibilidade de 

investimento numa educação que leve em consideração todas as dimensões dos 

sujeitos. 

 

Nessa direção é que decidi me dedicar, no ano de 2014, ao Mestrado em 

Educação da UFSJ com uma pesquisa, cuja proposta inicial era investigar o 

processo de letramento e alfabetização dos alunos com deficiência no PME. 

 

Sendo assim, decidi realizar uma aproximação do campo de pesquisa e percebi 

que, por motivos diversos, os alunos com deficiência não estavam incluídos nas 

oficinas e atividades do referido Programa, mas que tais atividades poderiam 

significar uma melhoria da aprendizagem e a inclusão social de outros tantos 

alunos excluídos do processo educacional.  

 

Seguindo neste caminho, durante todo o processo de amadurecimento da minha 

pesquisa, tive a oportunidade de refazer o meu projeto e reconstruir meu objetivo, 

que será compreender o funcionamento e a influência do PME na Escola 

Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras a partir das percepções reveladas 

pelos profissionais que trabalham nessa escola. 

 

Levando em consideração que a Educação Pública tem o dever de matricular 

todos os alunos e garantir sua aprendizagem, proponho pesquisar acerca do 

referido Programa, de sua finalidade como estratégia de indução da Educação 
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(em tempo) Integral na rede municipal de ensino e como facilitadora da 

aprendizagem e da inclusão social. 

 

Sabemos que a educação brasileira não cumpriu o ideário a ela predestinado no 

século XX e que ainda temos muitas questões a serem resolvidas, principalmente 

no que se refere à qualidade do trabalho educativo. Todavia, é impossível negar 

que a sociedade ganhou consciência da importância da educação para o 

desenvolvimento de um país. É necessário levar em consideração, também, que, 

em se tratando do Brasil, a universalização da escola pública ainda é um fato 

bastante recente na história da educação, o que nos leva a refletir sobre o longo 

caminho que ainda temos a percorrer até que os grandes problemas educacionais 

brasileiros sejam, pelo menos, minimizados. 

 

De acordo com Cavaliere (2002), as recentes políticas públicas brasileiras 

revelam a necessidade de se construir uma nova identidade para a escola 

fundamental, uma condição indispensável para a integração efetiva de todas as 

crianças na escola. Por isso, nas últimas décadas, o Governo Federal, por 

intermédio de ações do Ministério da Educação (MEC), tem investido na 

implementação de diversas leis, políticas e programas nacionais2, 

compromissados com a melhoria da educação brasileira. 

 

Desde a aprovação da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), a nova LDB, até a 

publicação da Portaria Normativa Interministerial nº 17/2007 (BRASIL, 2007), que 

instituiu o PME, o MEC sinaliza na intenção de oferecer um ensino que priorize a 

construção de uma escola inclusiva, cidadã, solidária e de qualidade para todas 

as crianças e jovens brasileiros. 

 

Segundo a referida Portaria, em seu artigo 1°, o PME tem o objetivo de  

 

contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e 
jovens, por meio de articulação das ações, de projetos e de 

                                                           
2 Destacamos, nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
sancionada em 20 de novembro de 1996, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), criado pela Emenda 
Constitucional nº 53/2006. 
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programas do Governo Federal e suas contribuições às propostas, 
visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino e das 
escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de 
saberes, métodos, processos e conteúdos educativos (BRASIL, 
2007).  

 

Nos últimos anos, a implementação da Educação (em tempo) Integral no Sistema 

Educacional Brasileiro se expressou por meio de uma legislação específica, que 

aponta, como desafio para a educação, a necessidade de promover articulações 

entre programas e serviços públicos, a fim de expandir sua ação educativa, o que 

demanda um compromisso ético com a inclusão social por meio da gestão 

democrática e integrada. 

 

Mas a discussão sobre uma proposta de Educação (em tempo) Integral implica, 

além de uma proposição legal e consistente, a necessidade de se conhecerem as 

diferentes concepções acerca do tema, já que não existe um consenso quanto ao 

entendimento do termo e as definições existentes contemplam diferentes 

dimensões acerca de elementos para se definir a Educação (em tempo) Integral, 

como tempo e espaço, formação de educandos e educadores, articulação entre 

os diferentes saberes, a relação entre escola e comunidade, espaços formais e 

informais de educação. 

 

Nessa perspectiva, o que pretendemos destacar é a compreensão da formação 

integral associada à Educação (em tempo) Integral, conforme propõe Guará 

(2006, p. 16): 

 
Na perspectiva de compreensão do homem como ser 
multidimensional, a educação deve responder a uma 
multiplicidade de exigências do próprio indivíduo e do contexto em 
que vive. Assim, a educação integral deve ter objetivos que 
construam relações na direção do aperfeiçoamento humano. [...] A 
educação, como constituinte do processo de humanização, que se 
expressa por meio de mediações, assume papel central na 
organização da convivência do humano em suas relações e 
interações, matéria-prima da constituição da vida pessoal e social. 

 

Considerando que a Educação (em tempo) Integral pode auxiliar na construção 

de uma escola que valoriza os saberes dos alunos em seus diversos e diferentes 

contextos e ambiente, com suas reais necessidades, compreendendo-os com 
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sujeitos multidimensionais, revela-se o compromisso com os alunos numa 

perspectiva de inclusão, de respeito às diferenças, o que possibilitará uma nova 

reestruturação dos paradigmas da Educação e da legitimação e garantia de todos 

os alunos na escola, levando em conta suas necessidades e dificuldades. 

 

Podemos, então, afirmar que a concepção de Educação (em tempo) Integral 

presente no PME defende alguns princípios quanto ao papel da escola em 

articular estratégias que fomentem uma aprendizagem significativa para todos os 

alunos e diminuam as inúmeras desigualdades sociais e educacionais que 

insistem em permanecer em nosso País. 

 

Ainda segundo a Portaria Normativa Interministerial n° 17, em seu artigo 2°, 

parágrafo II, é finalidade do PME “contribuir para a redução da evasão, da 

reprovação, da distorção idade/série, mediante a implementação de ações 

pedagógicas para melhoria de condições para o rendimento e o aproveitamento 

escolar” (BRASIL, 2007). 

 

Na busca por indicações pedagógicas que viabilizem a apropriação do mundo da 

cultura de modo significativo, com possibilidades de inserção ativa na sociedade, 

é que pretendemos observar e analisar a forma como o Programa Mais Educação 

articula suas oficinas e o que os sujeitos que viabilizam esse trabalho revelam a 

respeito desse processo. 

 

De acordo com o Texto Referência para o Debate Nacional (BRASIL, 2009), a 

discussão sobre os princípios da Educação Integral incita a abertura de um 

processo de reflexão e de debate público que conduza ao estabelecimento de um 

novo contrato social na educação; um contrato que estabeleça claramente as 

obrigações e responsabilidades dos diferentes agentes sociais que atuam, de 

fato, como agentes educativos. 

 

Esses agentes educativos precisam estar comprometidos com a proposta de 

Educação Integral que pressupõe uma nova organização curricular e a utilização 

de tempos e espaços, para enfrentar o desafio de superar a fragmentação do 
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conhecimento escolar, investindo na articulação entre as atividades pedagógicas 

da sala de aula e as da vida na família, no bairro e na cidade. 

 

Nesse sentido, é possível afirmarmos que uma perspectiva de atuação educativa 

potencialmente integral e significativa exige acolher as crianças e jovens como 

sujeitos ativos e capazes de aprender em situações pedagógicas nas quais 

possam exercer seu papel como cidadão, tendo direito a uma educação de 

qualidade.  

 

Com base nesses pressupostos, os objetivos deste trabalho serão basicamente 

os seguintes: 

 

1 Descrever o funcionamento do Programa Mais Educação no cotidiano de 

uma escola pública municipal de São João del-Rei, identificando as oficinas 

ministradas, verificando como se dá a articulação entre a ampliação do 

tempo escolar, os espaços utilizados e as atividades propostas, segundo a 

percepção que os sujeitos envolvidos revelam desse processo. 

 

2 Compreender como a presença do PME influencia no cotidiano da escola, 

as interações entre os diferentes sujeitos e as práticas pedagógicas. 

 

3 Apontar os principais avanços e desafios revelados pela implementação do 

PME na Escola Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras 

 

Esses são propósitos que proponho perseguir nesta pesquisa. Mas, para alcançar 

tais objetivos, será necessário buscar aporte teórico na história da educação 

brasileira e em autores, cujas obras possam me subsidiar nas minhas 

considerações a respeito do tema. 

 

Percurso metodológico da pesquisa 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa que se insere em uma abordagem sócio-histórica, 

sob a configuração de um estudo de caso, por acreditarmos que é o pressuposto 
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metodológico que melhor atende à análise de um fenômeno atual e complexo em 

seu contexto de vida real. 

 

A escolha pela pesquisa qualitativa baseou-se nos estudos de Bogdan e Biklen 

(1994), segundo os quais nessa abordagem o ambiente natural consiste na fonte 

direta dos dados e o investigador, seu instrumento principal, frequentando os 

locais de estudo devido à sua preocupação com o contexto. Para eles, o ato, a 

palavra ou o gesto não deve ser divorciado de seu contexto sob pena de perder 

de vista seu significado. 

 

Nessa perspectiva, o estudo de caso foi a técnica investigativa que mais se 

identificou com os objetivos da pesquisa. De acordo com Yin (2010), o estudo de 

caso trata-se de uma abordagem metodológica de investigação especialmente 

adequada quando se procura compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente 

envolvidos diversos fatores. Assim, esse autor define o estudo de caso com base 

nas características associadas ao processo de recolha de dados e às estratégias 

de análise destes. 

 

Da mesma forma, Ponte (2006, p. 2) considera o estudo de caso como 

 

uma investigação que se debruça deliberadamente sobre uma 
situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo 
menos em certos aspectos, procurando o que há nela de mais 
essencial e característico e, desse modo, contribuir para a 
compreensão global de um certo fenômeno de interesse. 

 

Uma vez definida a abordagem metodológica a ser utilizada, optamos por uma 

pesquisa de caráter descritivo, uma vez que o investigador introduziu-se no 

mundo das pessoas que pretendia estudar, elaborando um registro escrito e 

sistemático de tudo o que ouviu e observou.  

 

Com base em uma análise sócio-histórica, o estudo pretendeu compreender as 

relações dos diferentes elementos, bem como desvelar as contradições presentes 

no contexto de uma escola pública municipal de tempo integral, na qual, conforme 
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Souza (2007, p. 90), “os participantes da pesquisa não são apenas informantes 

de dados que serão analisados pelo pesquisador de maneira descolada do 

contexto em que a intervenção e o diálogo aconteceram”. 

 

Para tanto, a observação da realidade e a visão dos diferentes interlocutores da 

escola foram necessárias, pois permitiram conceber esse processo como uma 

construção social e trazer ao plano do conhecimento a dialética do real. 

 

Partindo desses pressupostos, foram analisadas as relações que se estabelecem 

entre a proposta contida nos documentos oficiais, a literatura consultada, o 

trabalho observado no cotidiano escolar e a percepção dos vários atores 

envolvidos no processo. Essa tentativa visava a articular uma reflexão entre teoria 

e prática, de maneira a perceber o movimento, as contradições e os conflitos que 

se manifestam nessa experiência educacional. 

 

Assim, como instrumentos de coletas de dados ou fontes de evidência (YIN, 

2010), este estudo contou com as seguintes estratégias de pesquisa: revisão 

bibliográfica, análise documental, entrevistas semiestruturadas e observação 

participante, registradas por meio de notas de campo, nas quais, conforme 

Bogdan e Biklen (1994), há o relato escrito do que o investigador ouve, vê, 

experiencia e pensa no decurso da recolha dos dados, refletindo sobre eles. 

 

Iniciamos esta pesquisa com uma revisão bibliográfica sobre o fenômeno 

pesquisado, a fim de construir o suporte teórico e legal para a fundamentação do 

trabalho e tecer um fio condutor entre o conhecimento produzido sobre o tema e 

os dados coletados da realidade. 

 

Na visão de Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a 

partir do registro disponível decorrente de pesquisas anteriores em documentos 

impressos, como livros, artigos e outros trabalhos acadêmicos, e se faz presente 

desde o início da construção do objeto da pesquisa e da busca por respaldos às 

primeiras inquietações sobre o tema escolhido.  
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Para Reis (2008, p. 25), é na pesquisa bibliográfica que se encontra como 

principal característica o fato de que “o campo onde será feita a coleta de dados e 

as modalidades de pesquisa exigem uma revisão bibliográfica, uma busca de 

conhecimento sobre os fenômenos investigados na bibliografia especializada”. 

 

Conforme esclarece Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica busca a resolução 

de um problema por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e 

discutindo as várias contribuições científicas. 

 

No que se refere à análise documental, esta implicou buscar informações sobre o 

fenômeno investigado, utilizando documentos oficiais como fonte de dados, uma 

vez que esses documentos devem fundamentar a prática educativa. 

 

De acordo com Reis (2008), a pesquisa documental tem como principal 

característica o fato de que a fonte dos dados, o campo onde se procederá a 

coleta dos dados, é um documento (histórico, institucional, associativo, oficial...). 

Isso significa dizer que a busca por informações sobre os fenômenos investigados 

é realizada nos documentos, que exigem, para a produção de conhecimentos, 

uma análise. 

 

Mediante a análise dos documentos, pretendemos compreender o que está posto 

oficialmente e o que é produzido na prática escolar, na intenção de perceber as 

contradições que perpassam entre o discurso e a prática escolar. 

 

De início, os documentos selecionados para esta pesquisa foram: LDB 9.394/96, 

Plano Nacional de Educação (PNE) (2001-2010), PNE (2014-2024) Portaria 

Normativa Interministerial n° 17/2007, Decreto 7.083/2010, Decreto Nº 

6.115/2015, Projeto Político Pedagógico (PPP) e Regimento da Escola observada, 

e Plano de Trabalho do Professor Comunitário e dos monitores do PME. Mas, 

com o desenrolar da pesquisa, percebemos que o PPP e o Regimento, ambos 

documentos norteadores do trabalho pedagógico da escola, não iriam contribuir 

muito para a coleta de dados, uma vez que foram documentos elaborados antes 

da implantação do PME na escola. Mesmo assim, foram considerados, numa 
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perspectiva de se analisar quais os princípios, fins e objetivos almejados pela 

instituição na educação de seus alunos. 

 

Optamos por realizar entrevistas semiestruturadas com os sujeitos que atuam 

direta ou indiretamente no PME: Coordenação Municipal do Programa, Direção e 

Coordenação Pedagógica da escola, Professor Comunitário, Monitores do PME e 

Professores do turno regular. 

 

O uso desse tipo de entrevista justificou-se pela intenção de investigar mais 

profundamente o modo como cada um desses sujeitos percebe e significa a 

realidade. Foram utilizadas perguntas fechadas e abertas, nas quais os 

entrevistados tiveram a oportunidade de dissertar sobre o tema proposto e o 

entrevistador pôde interagir oportunamente e encaminhar o assunto, quando 

necessário. 

 

Além disso, as entrevistas oferecem informações que nos permitirão descrever e 

compreender a lógica implícita ou não, que permeia as relações que se 

estabelecem no interior do espaço escolar. 

 

Finalmente, tivemos um momento para observar o fenômeno, uma vez que não 

pretendíamos apenas descrever os eventos, mas também buscar as possíveis 

relações existentes entre o individual e o social. Nesse sentido, optamos neste 

estudo por uma aproximação numa perspectiva exploratória, uma vez que essa 

técnica investigativa nos permitiu um contato com os atores sociais nos seus 

contextos culturais e a interação direta entre pesquisador e pesquisado. 

 

O objetivo dessa aproximação exploratória foi obter dados sobre o fenômeno em 

estudo, por meio de contatos diretos, em situações específicas, permitindo a 

identificação do sentido, a orientação e a dinâmica de cada momento e facilitando 

a apreensão do real, indo para além de uma mera descrição dos fatos, além de 

subsídios que pudessem enriquecer os dados colhidos nas entrevistas. 
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A coleta dos dados aconteceu no período compreendido entre os meses de 

março e novembro de 2015. Além dos instrumentos já citados anteriormente, 

foram utilizadas anotações de campo das ocasiões em que visitamos o campo 

pesquisado, como também dados relativos à escola, encontrados em estudos 

empíricos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), dados que 

nos serviram para situar o município e a escola em relação ao cenário 

sociocultural e educacional brasileiro. 

 

A fase de análise desta pesquisa orientou-se por categorias relativas à 

organização dos tempos, espaços e atividades educativas nas oficinas do PME, 

bem como aos objetivos do referido Programa quanto à melhoria da 

aprendizagem e da inclusão social dos alunos em situação de vulnerabilidade 

social.  

 

Considerando os objetivos do estudo, efetuamos as análises em constante 

diálogo com a revisão bibliográfica realizada no início da pesquisa, os 

documentos oficiais citados anteriormente, as experiências de educação integral 

em tempo integral inspiradoras para o PME, a proposta explicitada por seus 

documentos e sua materialização na escola pesquisada.  

 

Em consonância com Lüdke e André (1986), inserimo-nos, então, num esforço de 

abstração, ultrapassando os dados, na tentativa de estabelecer conexões e 

relações a nos possibilitar a proposição de novas explicações e interpretações, 

segundo os dados colhidos pelas entrevistas, uma vez que esta pesquisa se 

dispôs a desnudar a percepção que os sujeitos que trabalham no PME, na escola 

escolhida para a pesquisa, revelam sobre o referido Programa. 
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Descrevendo os sujeitos da pesquisa 

 

A escola escolhida para a realização desta pesquisa foi a Escola Municipal Doutor 

Kleber Vasques Filgueiras3, situada na região periférica do município de São João 

del-Rei. O motivo da sua escolha para ser o “palco” deste estudo se deu por 

diversos motivos, a saber: desde o início da implementação do PME, tem se 

mostrado disponível a receber a pesquisa; possui muitos alunos em situação de 

vulnerabilidade social que frequentam as oficinas do Programa; e por, finalmente, 

ter se mostrado aberta à pesquisa, julgando que ela poderá contribuir para a 

melhoria da qualidade do trabalho realizado pelo PME na escola. 

 

A escola pesquisada possui 39 professores ministrando aulas regulares, dois 

professores da sala de Atendimento Educacional Especializado, três professores 

apoio para alunos com deficiência e seis monitores para ministrar as oficinas do 

PME. 

 

Após o contato inicial com a diretora da escola para informar sobre os objetivos 

da presente pesquisa e pedir permissão para realizá-la, a supervisora da escola 

intermediou os primeiros contatos com a professora comunitária e os monitores. 

Fizemos, também, uma aproximação do campo pesquisado por meio de algumas 

visitas à escola para conhecer mais de perto seu funcionamento e, ainda, os 

sujeitos da pesquisa. 

 

Em seguida, iniciamos as entrevistas com os sujeitos selecionados de acordo 

com os objetivos da pesquisa já citados anteriormente. No Quadro 1, é possível 

observarmos os sujeitos entrevistados, ressaltando informações que julgamos 

indispensáveis na análise dos dados. 

 

 

 

 

                                                           
3 A opção por usar o nome real da escola foi da pesquisadora por acreditar que, dessa forma, 
respeita e admira o trabalho realizado naquela instituição. Essa decisão foi corroborada pela 
Direção e Coordenação Pedagógica da escola em questão. 
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Quadro 1 – Sujeitos da pesquisa 

Função Formação Tempo de 

atuação na 

Educação 

Tempo de 

atuação na 

escola 

É morador(a) do 

bairro 

Coordenadora 

municipal do PME 

Graduação em 

Pedagogia 

27 anos - Não 

Diretora da escola Graduação em 

Pedagogia e 

Educação 

Infantil 

19 anos 7 anos Sim 

Supervisora 

Pedagógica 

Graduação em 

Pedagogia 

20 anos 8 anos Sim 

Professora 

comunitária 

Graduação em 

Pedagogia e 

Educação 

Infantil 

15 anos 2 anos Sim 

Professora do turno 

regular I 

Graduação em 

Pedagogia 

23 anos 20 anos Não 

Professora do turno 

regular II 

Graduação em 

Normal Superior 

30 anos 30 anos Sim 

Monitor 

Acompanhamento 

Pedagógico 

Graduação em 

Pedagogia 

2 anos 2 anos Sim 

Monitor de Capoeira Graduação em 

Educação 

Física 

1 ano 1 ano Não 

Monitor de Judô Graduação em 

Educação 

Física 

2 anos 2 anos Sim 

Monitor de 

Tecnologias 

Educacionais 

Ensino Médio 2 anos 2anos Sim 

Monitor de Canto 

Coral 

Graduação em 

Música 

10 anos 2 anos Sim 

Monitor de Dança/ 

Brinquedoteca 

Ensino Médio 5 anos - Sim 

Fonte: informações colhidas pela pesquisadora durante a pesquisa através das 

entrevistas. 
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.As entrevistas foram sendo realizadas de acordo com a disponibilidade de cada 

entrevistado, observando momento e espaço oportunos para realizá-las 

tranquilamente e com privacidade. 

 

Elas obedeceram a um roteiro4 previamente estabelecido pela pesquisadora, mas 

com perguntas abertas que permitiram aos entrevistados argumentarem e se 

colocarem sobre as questões levantadas num ambiente agradável e tranquilo. 

 

Para facilitar o trabalho de coleta de dados, as entrevistas foram gravadas, com o 

consentimento prévio dos entrevistados, e transcritas logo após a sua realização, 

na intenção de não se deixar perderem informações levantadas pela 

pesquisadora. 

 

Na escolha dos sujeitos a serem entrevistados, levamos em consideração, 

principalmente, o envolvimento com as ações do PME no município e na escola. 

No que se refere, exclusivamente, à escolha dos professores do turno regular, o 

que se considerou foi a experiência profissional e o tempo de atuação na escola, 

por se julgar que esses profissionais teriam mais a contribuir com dados 

relevantes à pesquisa. 

 

Algumas entrevistas realizadas foram extremamente relevantes, enriquecedoras e 

permitiram compreender como tem acontecido a implementação do PME na 

Escola Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras e qual a concepção que os 

profissionais que ali trabalham têm do referido Programa. 

 

Como forma de preservar as identidades dos sujeitos entrevistados, optamos por 

utilizar os nomes das funções que eles exercem na escola. Isso foi feito com 

anuência de cada um dos participantes desta pesquisa. 

 

Sendo assim, este estudo foi organizado em quatro capítulos. No capítulo 1, 

intitulado “Educação (em tempo) Integral: concepções e experiências no Brasil”, 

apresentaremos a trajetória da Educação (em tempo) Integral no Brasil, as 

                                                           
4 Roteiro no Anexo B. 
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principais experiências em questão e o Programa Mais Educação como uma 

estratégia indutora para a ampliação do tempo escolar no sistema educacional 

brasileiro. 

 

No capítulo 2, “Contextualizando o campo pesquisado”, assumimos a tarefa de 

apresentar os dados coletados por meio da pesquisa de campo, no que se refere 

à caracterização do universo pesquisado; ou seja, o município de São João del-

Rei, o Programa Mais Educação nesta cidade e especialmente na Escola 

Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras. 

 

No capítulo 3, “ A realidade da Escola Municipal Doutor Kleber Vasques 

Filgueiras”, pretendemos expor e analisar os dados gerados durante a pesquisa 

de campo, seja mediante as entrevistas realizadas ou a aproximação como 

campo pesquisado, com o objetivo de apresentar a organização do PME na 

Escola Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras, no que diz respeito às 

categorias de análise previamente escolhidas para esta pesquisa, a saber: o 

tempo, os espaços e as atividades desenvolvidas pelas oficinas do referido 

Programa. Analisaremos, também, como o PME pode atuar como viabilizador na 

melhoria da aprendizagem e a inclusão social de alunos em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

Finalmente, encerramos esta pesquisa com nossas considerações finais, na 

tentativa de ir para além da compreensão, explicação e análise do PME na Escola 

Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras, no contexto da Educação (em 

tempo) Integral, no intuito de buscar pistas que iluminem a abertura de novos 

caminhos, novas práticas e novas experiências em direção a uma educação que 

realmente forme, integral e integradamente, cidadãos ativos na construção de 

uma sociedade cada vez menos desigual, cada vez mais justa e mais solidária. 
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CAPÍTULO I: EDUCAÇÃO (EM TEMPO) INTEGRAL: CONCEPÇÕES, 

EXPERIÊNCIAS NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM A INCLUSÃO SOCIAL 

 

Pensar numa escola de Educação (em tempo) Integral significa muito mais que 

refletir sobre a possibilidade de ampliação de tempo e experiências escolares, 

mas oportunizar aos alunos experimentarem novos espaços, culturas e saberes. 

 

Nos últimos anos, no Brasil, assiste-se à implementação de inúmeras propostas 

de ampliação do tempo escolar como uma tentativa de se solucionarem 

problemas tão antigos da educação brasileira, como, por exemplo: a melhoria da 

qualidade de ensino, a garantia da permanência dos alunos no ambiente escolar 

e a formação do sujeito em suas várias dimensões. No entanto, esse discurso é 

antigo e vem sendo proclamado de diferentes maneiras ao longo da história 

educacional do nosso País. 

 

Neste capítulo, iremos mostrar a trajetória da Educação (em tempo) Integral no 

Brasil, as principais experiências em questão e sua relação com o processo de 

inclusão dos sujeitos em situação de vulnerabilidade social, como também 

apresentar o Programa Mais Educação como uma estratégia indutora para a 

implementação de políticas de Educação (em tempo) Integral no sistema 

educacional brasileiro como uma política social de educação, que visa a diminuir 

as desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população em situação de 

pobreza. 

 

1.1 Educação (em tempo) Integral: uma incursão pela história 

 

Desde o início do século passado, várias tentativas foram feitas a favor da 

Educação (em tempo) Integral em nosso País, associadas a diferentes projetos 

de sociedade e com concepções e finalidades bem distintas. 

 

Em decorrência dessa diversidade de propostas e concepções, apresentaremos, 

a seguir, as principais experiências a favor da Educação (em tempo) Integral 
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ocorridas ao longo da educação brasileira a partir do início do século XX até os 

dias atuais. 

 

De acordo com Coelho (2009), no Brasil da primeira metade do século XX, 

coexistiam movimentos, tendências e correntes políticas variadas que discutiam 

educação integral com propostas político-sociais e teórico-metodológicas diversas 

que são basicamente os anarquistas, os integralistas e os liberais. 

 

Para os integralistas5, a Educação Integral estava baseada em princípios como a 

espiritualidade, o nacionalismo cívico e a disciplina. Nesse sentido, a educação 

era uma ação que visava à formação do homem por completo: física, científica, 

artística, econômica, social, política, cívica e espiritual. 

 

Na visão dos anarquistas, os indivíduos eram considerados como unidades 

independentes, capazes de produzir em uma perspectiva de autogestão, sem a 

sustentação política ou religiosa. Nessa direção, discutiam-se os valores 

tradicionais da sociedade, e a ênfase recaía sobre a igualdade, a autonomia e a 

liberdade humana, que eliminassem as relações autoritárias presentes na escola 

tradicional da época. 

 

Tal concepção extrapolava o que se considerava, até então, o papel da escola, 

pois educar para os anarquistas era muito mais do que apenas os processos de 

escolarização. Nesse ponto de vista, o projeto educativo era pautado em três 

vertentes: a educação formal, a educação informal e a educação não formal. 

 

A educação formal era realizada pelas escolas mediante conhecimentos 

sistematizados e de um currículo com disciplinas estabelecidas. Já a educação 

informal abrangia todas as formas e possibilidades educativas presentes no 

cotidiano e a educação não formal caracterizava-se por não fixar tempo e local e 

                                                           
5 O Integralismo foi um dos mais significativos movimentos de massa ocorridos no Brasil na 
década de 1930. Lançado em 1932, por Plínio Salgado, com o “Manifesto de Outubro”, oferecia ao 
povo brasileiro propostas de renovação nacional e o início de uma intensa pregação nacionalista, 
patriótica e cristã (COELHO, 2009). 
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ser flexível nas escolhas dos temas, embora possuísse organização, ao fornecer 

informações, provocando debates e reflexões. 

 

Outro movimento que teve grande repercussão na história da educação brasileira 

foi o movimento conhecido como Escola Nova6, que visava à renovação do ensino 

e a uma escola que propiciasse uma reconstrução permanente da experiência e 

da aprendizagem dentro da vida de cada indivíduo. 

 

Os adeptos dessa corrente de pensamento eram conhecidos como liberais e 

defendiam uma escola ativa, na qual o aluno fosse o centro do processo de 

aprendizagem e o professor deveria se esforçar por despertar o interesse e 

provocar a curiosidade dos alunos, tornando-se um facilitador dessa 

aprendizagem. 

 

O grande nome desse movimento na América foi o filósofo e pedagogo John 

Dewey (1859-1952), que defendia a prática e a democracia como ingredientes 

indispensáveis à educação. Para ele, a escola deveria deixar de ser uma 

preparação para a vida e se tornar a própria vida. 

 

As ideias e concepções de Dewey sobre a educação tiveram grande repercussão 

no Brasil, principalmente na primeira metade do século XX. Nesse período, vários 

educadores destacaram-se como seguidores dessas ideias e são hoje 

considerados nomes fundamentais de nossa história pedagógica, sendo o seu 

maior representante o educador Anísio Teixeira. 

 

Anísio Teixeira, inspirado pelas ideias de Dewey, travou uma grande luta pela 

educação pública brasileira não apenas por reivindicar por um maior número de 

escolas, como também pela melhoria da sua qualidade. 

 

                                                           
6 A Escola Nova foi um movimento de renovação do ensino que foi especialmente forte na Europa, 
na América e no Brasil na primeira metade do século XX. O escolanovismo desenvolveu-se no 
Brasil sob importantes impactos de transformações econômicas, políticas e sociais, cujas ideias 
foram inseridas em 1882 por Rui Barbosa (1849-1923). O grande expoente do movimento na 
América foi o filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey (1859-1952). 
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Segundo ele, as ações pedagógicas deveriam se preocupar também com as 

condições dos prédios escolares, com o número de alunos matriculados e, 

principalmente, com a formulação de novos métodos de ensino que 

estabelecessem novas formas de aprendizagem. 

 

Com isso, Teixeira elaborou o seu projeto educacional, objetivando transformar as 

escolas públicas em um sistema de ensino organizado e planejado de acordo com 

os princípios da Escola Nova. 

 

Essas inovações pedagógicas abriram espaço para que, em 1931, Anísio Teixeira 

propusesse uma estrutura que organizasse o sistema público a favor de uma 

educação que privilegiasse o ser humano em todas as suas dimensões: física, 

emocional, cognitiva, cultural, motora e ética. Para tal, Anísio, em sua 

administração como diretor geral da Instrução Pública do Distrito Federal, criou 

uma divisão de programas e atividades extracurriculares, que se propôs a 

planejar e modificar o ensino, a partir do exercício diário da classe, além de ter 

implementado superintendências, cuja missão era enriquecer o ensino. 

 

Anísio Teixeira também lutou pela criação de cinco7 escolas experimentais, no 

então Distrito Federal, responsáveis por ensaiar novos métodos. Nessas escolas, 

as atividades deveriam ter como orientação o interesse do aluno, sendo que o 

processo de ensino-aprendizagem deveria ser motivado a partir de um problema 

investigado por todos os estudantes (CHAVES, 2002). 

 

Ainda, segundo Chaves (2002), as “escolas experimentais”, especialmente 

aquelas que adotaram o sistema Platoon8, tiveram a oportunidade de desenvolver 

suas atividades pedagógicas em ambientes variados, nascendo dessa nova 

estrutura uma concepção diferente do espaço escolar e do próprio ensino. Nessas 

                                                           
7 Bárbara Otoni, Manuel Bonfim, México, Argentina e Estados Unidos. 
8 O sistema Platoon foi concebido nos EUA, no início do século XX, e tinha como objetivo 
estruturar o ensino sob o ponto de vista do trabalho, do estudo e da recreação, uma vez que se 
acreditava que a educação deveria abarcar todos os aspectos da natureza infantil, desenvolvendo 
todas as capacidades da criança (CHAVES, 2002). 
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escolas, as aulas eram ministradas de forma viva e variada, envolvendo o aluno 

diretamente nas atividades escolares. 

 

Outra inovação importante aconteceu quando, com o advento da Escola Nova, se 

abriu e se diversificou o ensino. Algumas instituições externas, como o Escotismo 

e a Associação Cristã dos Moços, associaram-se às escolas para fazer parte do 

currículo escolar. Essa interação influenciou na ampliação da concepção de 

educação, que ganhou novos espaços para atuar, aumentando, assim, seu 

caráter social. 

 

Na educação defendida por Anísio, o ensino estaria intimamente ligado à prática e 

o aluno deveria aprender experimentando o objeto de conhecimento: “não se 

aprende senão aquilo que pratica”. Aprender é um processo de reagir a certas 

coisas, selecionar as reações apropriadas e fixá-las depois em nosso organismo. 

Não se aprende por simples absorção” (TEIXEIRA, 1930, p. 21). Para Teixeira, o 

aluno aprende praticando por meio de métodos ativos, que têm em comum o 

trabalho intelectual coletivo. Essa educação ativa tem uma função integral, pois 

sua intencionalidade é a própria preparação para a vida, assim como desejava 

Dewey (1971, p. 6-7): 

 

[...] Aprender significa adquirir o que já está incorporado aos livros 
e à mente dos mais velhos. [...] nas práticas da educação mais 
nova, [...] aprender por experiência [...], a fins e conhecimentos 
estáticos opõem-se à tomada de contato com o mundo em 
mudança. 

 

As escolas experimentais foram essenciais para se iniciar o desenvolvimento da 

escola pública de horário integral no Brasil. No entanto, Anísio ainda daria outra 

contribuição fundamental nesse sentido: a criação, na década de 1940, do Centro 

Popular de Educação Carneiro Ribeiro, mais conhecido como Escola Parque. 

 

No período de 1947 a 1951, Teixeira foi secretário de Educação e Saúde da 

Bahia e almejava a criação de nove Centros Educacionais Populares em 

Salvador, mas conseguiu construir apenas um, o Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro. 
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Nessa ocasião, Anísio Teixeira (1959, p. 79) buscou fortalecer a Educação (em 

tempo) Integral como possibilidade real para a educação pública e, por meio da 

criação de uma escola que conseguisse atender às suas demandas, desejou: 

 

[...] dar, de novo, à escola primária, o seu dia letivo completo. 
Desejamos dar-lhe os seus cinco anos de curso. E desejamos 
dar-lhe seu programa completo de leitura, aritmética e escrita, e 
mais ciências físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, 
música, dança e educação física. Além disso, desejamos que a 
escola eduque, forme hábitos, atitudes, cultive aspirações, 
prepare, realmente, a criança para a sua civilização – esta 
civilização tão difícil por ser uma civilização técnica e industrial e 
ainda mais difícil e complexa por estar em mutação permanente. 
E, além disso, desejamos que a escola dê saúde e alimento à 
criança, visto não ser possível educá-la no grau de desnutrição e 
abandono em que vive.  

 

O Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro foi idealizado para servir como 

modelo para a universalização da Educação (em tempo) Integral no Brasil, uma 

proposta vinculada ao ideal de transformação social, comprometido com o 

desenvolvimento econômico do País, tendo como princípio os ideais 

escolanovistas de uma educação ativa e diversificada. 

 

Mais tarde, dentro de outro contexto político e avançando para as décadas de 

1980 e 1990, assistimos a um retorno da discussão sobre a Educação (em tempo) 

Integral para a escola pública brasileira. Os Centros Integrados de Educação 

Pública (CIEPs), idealizados por Darcy Ribeiro, foram inspirados nos princípios 

educacionais, defendidos por Anísio Teixeira, para sustentar a defesa da escola 

em tempo integral como eixo norteador de uma experiência política mais justa, 

democrática e humana. 

 

Os CIEPs apresentaram sustentação pedagógica nas duas primeiras edições do 

Programa Especial de Educação (PEE), implantado durante as duas gestões do 

governador Leonel Brizola, no estado do Rio de Janeiro (1983/1986 e 1991/1994). 

Nesses períodos, foram construídas em todo o estado centenas de CIEPs. 

 

Se por um lado os CIEPs foram responsáveis por um significativo número de 

alunos matriculados em tempo integral, por outro não garantiu a todas essas 



35 
 

crianças uma educação integral, conforme idealizou Darcy Ribeiro. Para tal, seria 

fundamental contar com uma equipe multidisciplinar, vinculada a cada um dos 

CIEPs, além da manutenção de sua estrutura física e administrativa. Sem esse 

investimento, dentre outros aspectos, esse projeto foi se enfraquecendo. 

 

Hoje, muitos CIEPs foram municipalizados e outros continuam sendo 

administrados pelo estado do Rio de Janeiro. Uns funcionam com melhores 

condições de trabalho; outros, nem tanto. Mas, apesar de todas as dificuldades, 

podemos verificar que alguns de seus princípios continuam vivos na prática 

pedagógica. 

 

Outras experiências de escolas públicas com Educação (em tempo) Integral, nos 

moldes dos CIEPs, ocorreram no século XX. Assim, na década de 1990, tivemos 

os Centros Integrados de Atendimento à Criança (CIACs) e os Centros de 

Atenção Integral à Criança (CAICs), experiências realizadas em áreas 

metropolitanas do território nacional.  

 

Essas políticas públicas, que se configuraram como programas educacionais, 

assim como as escolas-classe e as escolas-parques de Anísio Teixeira, embora 

tenham passado, ao longo do tempo, por uma descontinuidade em seu processo 

de sustentação como experiências de Educação (em tempo) Integral, foram 

importantes e necessárias na história da educação brasileira. 

 

É importante ressaltarmos que, no que diz respeito às concepções de Educação 

(em tempo) Integral, verificamos que, na contemporaneidade, com seus desafios 

em relação à violência e à desigualdade social, novas funções foram agregadas à 

escola, além da escolarização propriamente dita, com o intuito de atender a essas 

demandas políticas sociais. Atualmente, os referenciais teóricos apontam para 

uma concepção de educação com um caráter mais amplo de política social. 

 

Nesse sentido, ao tratarmos do paradigma contemporâneo de Educação Integral, 

torna-se significativo analisar aspectos da legislação implicados nesse processo, 
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desde a década de 1980, embora anteriormente já tenha se discutido sobre o 

assunto no Brasil. 

 

A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) declara, em seu artigo 6° e mais 

especificamente nos artigos 25, 26 e 207, que a educação é a primeira dos dez 

direitos sociais. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) 

também assegura esse direito, assim como a LDB (BRASIL, 1996) afirma que a 

escola é o lugar central do processo educativo e o PNE prevê, nas diretrizes do 

Ensino Fundamental, a Educação Integral. O FUNDEB retomou o ideal de 

educação integral ao estabelecer o financiamento diferenciado para matrículas 

em tempo integral, contabilizadas pelo Censo Escolar, nos registros da jornada 

escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias. 

 

Nesse contexto, o Governo Federal instituiu o Programa Mais Educação, por meio 

da Portaria Normativa Interministerial n° 17/2007 (BRASIL, 2007), que integra as 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia 

para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na 

perspectiva da educação integral. Esse Programa será apresentado com maior 

profundidade em um capítulo posterior. 

 

Através dessas iniciativas governamentais expostas aqui, as experiências de 

educação (em tempo) integral têm se multiplicado em todo o País de maneiras 

diversas. 

 

1.2 A Educação (em tempo) Integral nos dias de hoje 

 

A Educação (em tempo) Integral na contemporaneidade reverencia as ideias de 

Anísio Teixeira e compartilha seus ideais de que a cultura, as artes e os esportes 

devem constituir-se como componentes do currículo escolar. No entanto, ao 

reconhecer que a escola é a agência responsável pela socialização das gerações 

mais novas e por prepará-las para o exercício da cidadania, não pode deixar de 

reconhecer que a sociedade mudou, que está mais complexa e desigual e, por 

isso mesmo, está a exigir uma mudança na formação de suas crianças e jovens. 
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Encarar a necessidade da mudança da educação a ser ofertada implica definir o 

tipo de educação que se quer dar às novas gerações e situar-se historicamente 

diante dos problemas e desafios educacionais enfrentados ao longo do último 

século, redefinindo as possibilidades e limites da educação escolar nessa 

formação. 

 

A escola brasileira, sempre marcada pelas práticas de exclusão das classes 

populares, enfrenta, nesse início do século XXI, o desafio de tornar-se 

democrática e inclusiva. Nesse contexto, tornar-se democrática significa 

reconhecer as diferenças e promover a igualdade, garantindo a todos o direito de 

aprender, tal como Souza Santos (2002 apud MOLL, 2008, p. 35) explica: “Cada 

pessoa tem direito à igualdade, sempre que a diferença inferioriza e tem direito à 

diferença toda vez que a igualdade homogeneíza, para dar conta da 

complexidade do mundo contemporâneo”. 

 

Na sociedade contemporânea, a escola sozinha não consegue dar conta de toda 

a formação e da aprendizagem que as crianças e jovens necessitam. Todavia, 

cabe a ela assumir o papel de protagonista no processo de organização das 

forças sociais comunitárias. Assim, a Educação (em tempo) Integral que se 

propõe hoje não se refere a uma escola que isole as crianças de sua comunidade, 

objetivando protegê-la, pois, sem conviver em sua comunidade, não tem como se 

desenvolver o direito da cidadania. 

 

Mas é preciso deixarmos claro que as questões ligadas à cidadania são amplas e 

complexas e refletem todas as práticas sociais desenvolvidas pelos 

agrupamentos humanos e que a escola não é a responsável pelas mazelas que 

assolam a nossa vida social embora seja sobre ela que recaem todas as 

expectativas de mudança desse quadro. 

 

Nessa direção, a escola contemporânea necessita desenvolver práticas em que a 

convivência, entre tantos outros diferentes no mesmo espaço, permita uma vida 

em harmonia. Necessita, também, modificar a forma como esses conteúdos são 

trabalhados, abandonando o discurso vazio e coercitivo para construir o diálogo e 
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o respeito mútuo entre pares, pela oportunidade de as crianças discutirem suas 

ideias, tomarem suas decisões e avaliarem o resultado dessa gestão 

compartilhada. 

 

Assim, a cidadania é compreendida como um processo a ser desenvolvido com 

as crianças e pelas crianças nas práticas de gestão das questões escolares com 

as quais estão envolvidas, e não apenas com regras e instruções dissociadas das 

situações reais de vida das crianças. 

 

Trata-se de viver na escola e na comunidade situações cooperativas, de se abrir 

para a comunidade, ampliando, assim, o uso e a circulação pelas crianças. Elas 

precisam circular pelo bairro, pela cidade e pelos equipamentos e espaços 

públicos para que possam conhecê-los, ver como as pessoas os utilizam para 

valorizá-los e construírem suas identidades de cidadãos e a noção de 

pertencimento na relação com sua comunidade. Ao mesmo tempo, a cidade, 

também, vai tomando conhecimento da existência desses pequenos cidadãos que 

por ela circulam, acostumando-se com eles, interessando-se por eles e passando 

aos poucos a se responsabilizar pelas suas crianças e jovens. Podemos afirmar, 

então, que não existe a priori uma cidade educadora. Será o envolvimento de 

todos com a educação de novas gerações que fará com que essa atividade 

assuma uma importância vital para a cidade. 

 

Foi pensando na constituição e efetivação de uma cidade responsável e 

colaboradora no processo educativo de seus habitantes que, em 1990, na cidade 

de Barcelona, se inscreveu o conceito de “Cidade Educadora”. 

 

Esse conceito refere-se a um ideal educativo amplo a ser desenvolvido pela 

comunidade, comandado pela gestão pública, a quem cabe organizar os 

representantes democráticos dos diferentes segmentos sociais, para garantir a 

todos as possibilidades de desenvolvimento de suas potencialidades e o direito de 

participação nas ações e decisões comunitárias, considerando que: 
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[...] Um dos sentidos principais da educação é a capacidade de 
impulsionar o melhor crescimento possível ou desenvolver as 
potencialidades e projetos das pessoas e dos grupos humanos: 
por sua parte, é importante atentar para o fato de que a interação 
entre as pessoas e as instituições, associações, empresas ou 
grupos de qualquer tipo tem precisamente a virtude de gerar 
estímulo para o crescimento e a plenitude de todos os que 
convivem no espaço urbano, significando isso que todos têm 
responsabilidade educativa (ASSOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE CIUDADES EDUCADORAS, 2009, p. 25). 

 

Assim, podemos afirmar que, em algumas experiências, a proposta de Educação 

(em tempo) Integral, nos dias de hoje, pressupõe que a escola seja capaz de 

juntar seus esforços aos das demais instituições sociais da comunidade, para, de 

forma integrada, dialogar e compartilhar as responsabilidades da construção de 

um projeto comum de educação que pressupõe que a escola, a família, a 

comunidade e demais instituições sociais organizem-se como uma comunidade 

de aprendizagem. 

 

De acordo com Torres (2003, p. 83), “uma comunidade de aprendizagem é uma 

comunidade humana organizada que constrói um projeto educativo e cultural 

próprio para educar a si própria, suas crianças, seus jovens e adultos”. 

 

Dessa forma, o conceito de “comunidade de aprendizagem” amplia a ação da 

escola para além dos seus muros, engloba a presença de muitos outros atores, 

além dos professores, conduzindo as atividades junto aos alunos, e congrega 

muitos saberes originários de diferentes contextos e culturas para dentro do 

currículo escolar. É uma comunidade em que todos aprendem. 

 

A Educação (em tempo) Integral, para ser real, precisa desenvolver-se em 

territórios mais amplos e em múltiplos espaços e lugares: na escola e, também, 

nas praças, nas ruas, nas bibliotecas, nos museus e nos teatros. Para possibilitar 

aos alunos a aquisição do saber acumulado pelas gerações anteriores e ainda dar 

conta das novas tarefas que se colocam, como a inclusão social pela cultura, pelo 

esporte e pelas artes, a Educação (em tempo) Integral na contemporaneidade 

precisa, ainda, construir um novo currículo escolar, aumentar e qualificar o tempo 
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de permanência das crianças sob a responsabilidade da escola, como nos aponta 

Moll (2008, p. 29): 

 

[...] entende-se que o tempo qualificado é aquele que mescla 
atividades educativas diferenciadas e que, ao fazê-lo, contribui 
para a formação integral do aluno, para a superação da 
fragmentação e do estreitamento curricular e da lógica educativa 
demarcada por espaços físicos e tempos delimitados rigidamente. 

 

Ampliar o tempo de permanência na escola é possibilitar aos alunos realizarem 

múltiplas experiências e poderem repeti-las tantas outras vezes para que se 

incorporem em suas vivências reais, em suas aprendizagens. 

 

Sendo assim, nos últimos anos, tem-se conhecimento de diversas iniciativas que, 

articuladas com políticas públicas estruturadas, visam a garantir às crianças não 

só mais tempo na escola, como também um aumento na diversificação e na 

qualidade dos processos educacionais e consequente melhoria da aprendizagem, 

que possibilita o desenvolvimento de competências e habilidades fundamentais 

para o exercício da cidadania. Essa perspectiva contemporânea de Educação (em 

tempo) Integral lida com o conceito ampliado de Educação e abre espaço para o 

envolvimento e a responsabilidade de toda a sociedade na formação de novas 

gerações. 

 

Desejamos destacar aqui uma experiência iniciada em São Paulo, no ano de 

2006, intitulada “São Paulo é uma escola”, como uma política de atendimento, 

cujo objetivo era ampliar gradativamente o horário escolar, utilizando, também, 

outros espaços construídos na cidade com essa mesma intenção. São os 

chamados CEUs9 (Centros Educacionais Unificados). 

 

                                                           
9 Os CEUs são complexos educacionais, esportivos e culturais caracterizados como espaços 
públicos múltiplos. Todas as unidades são equipadas com quadra poliesportiva, teatro, 
playground, piscinas, biblioteca, telecentro e espaços para oficinas, ateliês e reuniões. Os espaços 
são abertos à comunidade, inclusive aos finais de semana.  
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Também, em 2006, foi criado, pela Prefeitura de Belo Horizonte, o Programa 

Escola Integrada10, com o objetivo de aumentar o tempo dos estudantes na 

escola, investindo num currículo diversificado e em novas formas de aprender.  

 

1.3 Educação (em tempo) Integral e Inclusão Social 

 

A escola, no seu percurso histórico, se caracterizou como uma instituição seletiva 

em que grupos minoritários tinham privilégios. Entretanto, sabemos que a escola 

pode ter um papel fundamental na construção de valores que auxiliam os 

membros da sociedade em geral a pautar sua vida pessoal e coletiva no respeito 

pelas diferenças, provocadoras de exclusão, criando condições para que na 

prática cotidiana haja, principalmente, mais tolerância e ajudando, assim, os 

alunos a levarem em consideração os pontos de vista do outro. 

 

A partir de meados do século XX com a intensificação dos 
movimentos sociais de luta contra todas as formas e 
discriminação que impedem o exercício da cidadania das pessoas 
com deficiência, surge em nível mundial o desafio de uma 
sociedade inclusiva (INCLUSÃO – REVISTA DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL, 2010, p. 20). 

 

A educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade 

contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. 

Vivemos em uma época quando é possível ser diferente, mas não é possível viver 

e demonstrar a diferença. E isso é percebido no momento quando uma sociedade 

que luta por liberdade de expressão discrimina pessoas em razão de diferenças 

de características intelectuais, físicas, culturais, sexuais, sociais e linguísticas, 

discriminando, ainda, as pessoas que não vão às aulas porque trabalham e, 

também, aquelas que, de tanto repetirem, desistiram de estudar, entre outras 

estruturantes do modelo tradicional de educação escolar. 

 

                                                           
10 O Programa Escola Integrada é uma política pública desenvolvida pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, cujo objetivo é a formação integral dos alunos de seis a 15 anos do Ensino 
Fundamental. Surgiu como desdobramento da história das políticas educacionais no município, 
especialmente do Projeto Escola Plural, que orientou a política de educação a partir de 1994 e 
cujo objetivo era uma concepção mais plural do direito à educação. 
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Para Mills (1999, p. 25), o princípio que rege a educação inclusiva é “o de que 

todos devem aprender juntos, sempre que possível, levando-se em consideração 

suas dificuldades e diferenças”. 

 

De fato, todos devem fazer parte do Sistema Educacional inclusivo, no qual deve 

ser proibida a utilização de práticas discriminatórias para que se garanta 

igualdade de oportunidades. Discriminação que, muitas vezes, acontece em 

condutas veladas que frustram e que negam ou restringem o direito de acesso a 

um direito que é de todos. 

 

O movimento em favor da inclusão tem como base o princípio de igualdade de 

oportunidades nos sistemas sociais, incluindo a instituição escolar. Significa que 

todos os alunos têm o direito de frequentar a escola regular, na qual toda 

diversidade deve ser valorizada e a construção de aprendizagem deve ser 

oferecida a todos no mesmo espaço escolar com oportunidades iguais. 

 

O ECA – Lei nº 8.069/90, em seu artigo 55, determina que “os pais ou 

responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular 

de ensino” (BRASIL, 1990). Essa obrigação se dá como direito de todos, 

indiferente de qualquer tipo de diferença. 

 

Segundo Mantoan (2005, p. 24), “inclusão é a nossa capacidade de entender e 

reconhecer o outro e assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com 

pessoas diferentes de nós”. Dessa forma, a educação inclusiva acolhe todas as 

pessoas, sem exceção. É para o estudante com deficiência física, para os que 

têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas as minorias e 

para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo.  

 

Incluir vem do latim includere, que significa compreender, abranger; conter em si, 

envolver, implicar; inserir, intercalar, introduzir, fazer parte, figurar entre outros; 

pertencer juntamente com outros. Em nenhum momento, essa definição 

pressupõe que o ser incluído precisa ser igual ou semelhante aos demais aos 

quais se agregou. Quando se fala de uma sociedade inclusiva, pensamos naquela 
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que valoriza a diversidade humana e fortalece a aceitação das diferenças 

individuais. É dentro dela que se aprende a conviver, contribuir e construir juntos 

um mundo de oportunidades reais (não obrigatoriamente iguais) para todos. Isso 

implica uma sociedade na qual cada um é responsável pela qualidade de vida do 

outro mesmo quando esse outro é muito diferente de nós. 

 

A proposta de um sistema educacional inclusivo passa, então, a ser percebida 

como processo de reflexão e prática, que possibilita efetivar mudanças 

conceituais, políticas e pedagógicas, coerentes com o propósito de tornar efetivo 

o direito de todos à educação, preconizado pela Constituição Federal (BRASIL, 

1988). 

 

A inclusão é uma possibilidade que se abre para o aperfeiçoamento da educação 

escolar e para o benefício de todos os alunos com e sem deficiência. Depende, 

contudo, de uma disponibilidade interna para enfrentar as inovações, E essa 

condição não é comum aos sistemas educacionais e à maioria dos professores. 

Incluir não deve ser uma imposição, mas um modo de pensar. 

 

A inclusão de pessoas com ou sem deficiência na escola supõe considerações 

que extrapolam a simples inovação educacional e que implicam o reconhecimento 

de que o outro é sempre e implacavelmente diferente embora, em alguns 

momentos, observamos que muitas escolas e/ou professores não estão vivendo a 

inclusão como sinônimo de entender essas diferenças. 

 

Sabemos que é difícil, muitas vezes, devido ao número de alunos que excede nas 

turmas, mas é importante compreendermos o outro com sua diferença e tentar 

oferecer um ensino adequado. Entendemos que todo ser humano, independente 

de sua deficiência, é possuidor tanto de capacidades quanto de limitações. 

 

Devido a todo um percurso histórico e cultural, sabemos que muitos professores 

ainda não estão preparados para lidar com as limitações e individualidades, a fim 

de que, realmente, todos os alunos sejam incluídos e, ao mesmo tempo, analisar 

o que é “estar” excluído em uma sociedade que se diz “igualitária”. 
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A inserção de alunos com deficiência em classe comum, por exemplo, não 

acontece como um passe de mágica. É uma conquista que tem que ser feita com 

muito estudo, trabalho e dedicação de todas as pessoas envolvidas no processo: 

aluno com deficiência, aluno sem deficiência, família, professores e comunidade 

escolar. 

 

A estabilidade é algo que buscamos frequentemente, pois ela nos 
dá segurança. Quanto mais conhecemos determinado fato ou 
assunto, mais nos sentimos seguros diante dele. O novo gera 
insegurança e instabilidade, exigindo reorganização, mudança. É 
comum sermos resistentes ao que nos desestabiliza. Sem dúvida, 
as ideias inclusivas causam muita desestabilidade e resistência 
(MINETTO, 2008, p. 17). 

 

Com certeza, esse medo de mudar, de abandonar o que por muito tempo nos dá 

segurança faz com que a educação inclusiva não consiga ainda se configurar 

totalmente na educação brasileira como uma proposta que verdadeiramente 

corresponde a uma luta por uma escola que não discrimina, não rejeita nenhum 

aluno e que só assim consegue ser justa e para todos. 

 

É bom lembrarmos sempre o fato de que a escola tradicional não dá conta das 

condições necessárias às mudanças propostas por uma educação aberta às 

diferenças. Ela não foi concebida para atender à diversidade do aluno e tem, 

ainda e apesar das mudanças, uma estrutura rígida e seletiva, no que diz respeito 

à aceitação e à permanência de alunos que não preenchem as expectativas 

acadêmicas clássicas, centradas na instrução e na reprodução de conteúdos. 

 

A estrutura da instituição educacional ainda é uma grande barreira, pois, apesar 

de existirem políticas públicas educacionais avançadas, as escolas regulares, em 

esmagadora maioria, carecem de recursos físicos e financeiros, e, principalmente, 

humanos (professores especializados), para que aconteça realmente a inclusão 

do aluno na sala de aula. 

 

A escola deve atuar como facilitadora da comunicação e da difusão de 

informações sobre deficiência, visando a estimular a inclusão social, a melhoria 

da qualidade de vida e o exercício da cidadania das pessoas com deficiência. 
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A inclusão é uma inovação. Muitas vezes, seu sentido tem sido distorcido e 

polemizado pelos mais diferentes segmentos educacionais e sociais. No entanto, 

inserir alunos com déficits de toda ordem, permanentes ou temporários, mais 

graves ou menos severos no ensino regular nada mais é do que garantir o direito 

de todos à educação, e isso está assegurado pela Constituição. 

 

Na visão de Mantoan (2003, p. 56): 

 

Inovar não tem necessariamente o sentido do inusitado. As 
grandes inovações estão, muitas vezes, na centralização do 
óbvio, do simples, do que é possível fazer, mas que precisa ser 
desvelado, para que possa ser compreendido por todos e aceito 
sem outras resistências, senão aquelas que dão brilho e vigor ao 
debate das novidades. 

 

O motivo que sustenta a luta pela inclusão como uma nova perspectiva para as 

pessoas com ou sem deficiência é, sem dúvida, a qualidade de ensino nas 

escolas públicas e privadas, de modo que se tornem aptas para responder às 

necessidades de cada um de seus alunos, de acordo com as suas 

especificidades, sem cair nas teias da educação especial e em suas modalidades 

de exclusão. 

 

O sucesso da inclusão de alunos com ou sem deficiência na escola regular 

decorre, portanto, das possibilidades de se conseguirem progressos significativos 

desses alunos na escolaridade por meio da adequação das práticas pedagógicas 

à diversidade dos aprendizes. E só conseguimos atingir esse sucesso quando a 

escola regular assume que as dificuldades de alguns alunos não são apenas 

deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é ministrado e a 

aprendizagem é concebida e avaliada. 

 

Transformar a escola significa, portanto, criar as condições para 
que todos os alunos possam atuar efetivamente nesse espaço 
educativo, focando as dificuldades do processo de construção 
para o ambiente escolar e não para as características particulares 
dos alunos (INCLUSÃO – REVISTA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, 
2010, p. 34). 
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Toda criança precisa da escola para aprender, e não para marcar passo ou ser 

segregada em classes especiais e atendimentos à parte. Para a maioria dos 

profissionais que atuam em nossas escolas hoje, é difícil entender a possibilidade 

de se fazer inclusão. Essa resistência é aceitável e compreensível diante do 

modelo pedagógico-organizacional conservador que vigora na maioria das 

escolas. Poucos são os profissionais que se arriscam a encarar a ideia de 

ministrar um ensino inclusivo em uma sala de aula de cadeiras enfileiradas, um 

livro didático aberto na mesma página, uma só tarefa no quadro e uma só 

resposta válida e esperada nas provas. 

 

Na maneira tradicional de ensinar, a competição entre os alunos e a 

homogeneização das respostas e de comportamentos esperados, a “transmissão” 

do conhecimento e o pavor de errar impedem alunos e professores de 

contemplarem as diferenças e de reconhecerem a riqueza que elas aportam ao 

desenvolvimento dos processos educativos dentro e fora das escolas. Priorizar a 

qualidade do ensino regular é, pois, um desafio que precisa ser assumido por 

todos os educadores. É um compromisso inadiável da escola, pois a educação 

básica é um dos fatores do desenvolvimento econômico e social. Trata-se de uma 

tarefa possível de ser realizada, mas é impossível de ser efetivada por meio dos 

modelos tradicionais de organização do sistema escolar. 

 

Discutir sobre a escola inclusiva em tempo integral perpassa pela questão de uma 

discussão epistemológica, pois é preciso esclarecermos alguns conceitos básicos. 

Por exemplo, o termo integral precisa ser melhor avaliado para que possamos ter 

uma compreensão mais efetiva sobre a que estamos nos referindo quando 

fazemos alusão à expressão “Educação Integral” 

 

Entre os caminhos explicativos para o conceito de educação integral, podemos 

registrar uma perspectiva humanista que focaliza o sujeito. Para os que se 

referenciam nesse ângulo de análise, a educação inclusiva e integral supõe o 

desenvolvimento de todas as potencialidades humanas com equilíbrio entre os 

aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Consideramos, aí, que, 

apesar da preponderância eventual de um dos aspectos, o homem é uno, integral 
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e não pode evoluir plenamente senão pela conjunção de suas capacidades 

globalmente compreensivas do ser humano e sua integralidade, em suas 

múltiplas relações, dimensões e saberes, reconhecendo-o em sua singularidade e 

universalidade. 

 

O segundo conceito básico diz respeito ao tempo diário de permanência da 

criança e do jovem na escola. É claro que os dois conceitos se sobrepõem, pois, 

quanto mais tempo o aluno permanece na escola, mais fácil é educá-lo em todos 

os aspectos da vida, formando um ser humano capaz de pensar, agir, estar apto a 

trabalhar e buscar seus objetivos. Assim, é possível dizermos que o aluno que 

estuda na escola inclusiva em tempo integral tem maior possibilidade de alcançar 

uma educação integral. A escola inclusiva em tempo integral tem como objetivo 

desenvolver um trabalho, em que o sujeito é responsável pela construção de seus 

conhecimentos e pela interação com o meio físico, social e cultural, a partir do 

tempo maior dedicado a essa construção. 

 

Podemos dizer que na escola inclusiva em tempo integral o aluno pode possuir 

maiores oportunidades do que em uma escola normal, pois poderá desenvolver 

suas habilidades, que oportunizam a ele a condição de vivenciar opções diversas, 

as quais são limitadas em uma escola convencional pelo espaço de tempo que os 

alunos experienciam na escola. A escola inclusiva em tempo integral também 

oferece oportunidades de presenciar meios de vida diferentes aos quais estão 

acostumados, pois todos os seres vivos agem e reagem em seu meio. 

 

O interesse pela formação de um cidadão reflexivo, consciente, leitor, crítico, 

politizado, integrado, que seja capaz de questionar e transformar deve ser de toda 

a sociedade. Mas para alcançarmos esse objetivo, é necessária uma parceria 

entre escola, família e demais interessados, pois 

 

[...] descobrir e cultivar os talentos é uma tarefa que não cabe 
somente à escola. O papel da família e da sociedade é fazer com 
que as possibilidades do aluno funcionem como suporte e 
complemento dos esforços da escola. Quando as organizações 
não governamentais (ONGs) podem desempenhar um papel 
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decisivo ajudando as comunidades a assumir suas 
responsabilidades sociais (UNESCO, 2001, p. 214). 

 

A escola isolada da sociedade não é capaz de assegurar um crescimento com 

equidade, com condições de diminuir os efeitos da pobreza e promover a justiça 

em prol da consolidação da democracia, da convivência social, assim como para 

apoiar o desenvolvimento do País. Sendo assim, é preciso uma educação com 

qualidade, que possa contribuir e diminuir os índices de repetência e a distorção 

de idade-série no ensino fundamental, contribuindo, então, com uma inversão da 

situação que se vive nas escolas convencionais hoje. 

 

Procura-se valorizar, ainda, na escola inclusiva em tempo integral, a forma como 

a criança se sente em relação a si, sendo esse fato de suma importância para o 

fortalecimento da sua autoconfiança, que significa o grau de valorização pessoal 

em que se encontra. A descoberta e o desenvolvimento das potencialidades do 

indivíduo só se efetivam numa proposta integral, porque, segundo Incontri (1997, 

p. 102): 

 

[...] o caráter da percepção integral está nos planos sensorial, 
afetivo, moral e intelectual. Pondo em ação os sentidos físicos, 
naturalmente o sujeito toma consciência de seu corpo, de suas 
capacidades físicas sendo amado e amando, tendo acesso ao seu 
ser moral e representando as sensações físicas e os sentimentos 
da alma, compreendendo-as, relacionando-as, comparando-as, 
vê-se como razão, inteligência. 

 

Podemos encontrar na escola inclusiva em tempo integral a forma de impedir o 

trabalho infantil e contribuir para que os alunos não sejam atraídos pela 

delinquência infantil e pelo mundo do crime precocemente, bem como na idade 

adulta. Nas ruas, eles encontram-se à mercê de muitos exploradores, os quais 

ficam à espera das crianças e adolescentes que se encontram em situação de 

risco. O novo panorama legal reafirma a centralidade da educação básica. O 

direito universal à educação indica também a garantia de uma “educação de 

qualidade para todos”. Isso não significa, entretanto, a homogeneização de 

currículos, mas a necessidade de assegurarmos uma aprendizagem qualificada 

que não elimine as diferenças e as diversidades cultural e regional. 
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Nesse contexto, a LDB e o PNE ampliam o conceito de educação incorporando a 

família, as organizações da comunidade e outros setores sociais como 

responsáveis pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. O 

desafio dos novos tempos é construir novas estruturas que sustentarão os 

sistemas educacionais, articulando na prática a malha de serviços e projetos 

necessários para garantir que a criança e o jovem possam desenvolver-se 

integralmente. É claro que, para isso, quanto mais tempo eles passem na escola, 

maiores chances eles terão. 

 

Na ótica de Guará (2009), se considerarmos que a escolarização é o maior 

passaporte para a inclusão social de crianças e jovens, seria esperável que as 

atividades desenvolvidas tanto pela escola como pelas organizações sociais 

oferecessem reais oportunidades de melhoria da aprendizagem de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Isso porque sem educação 

não é possível uma inclusão social com acesso efetivo a oportunidades e usufruto 

de bens, serviços e riquezas sociais. 

 

A inclusão social se faz não somente com a garantia de serviços 
públicos ou com crescimento econômico e emprego, mas também 
com ganhos de aprendizagem substantivos, com circulação e 
acesso à cidade, com valores e sentido de pertencimento 
(CARVALHO, 2007, online). 

 

Assim, pensar Educação Integral com Inclusão Social, de acordo com Guará 

(2009, p. 68), “supõe pensá-la articulada com as demais políticas sociais, 

rompendo a velha ordem que fragmenta saberes e necessidades.” Nesse sentido, 

as ações voltadas para a melhoria da educação contemporânea, seja na 

perspectiva quantitativa de atendimento a todos os educandos por mais tempo, 

seja na aposta qualitativa de desenvolver todas as dimensões da vida humana, 

necessitam ser articuladas. Mesmo assim, a melhoria do desempenho escolar e 

da qualidade da educação, por consequência, continua a ser um direcionador 

fundamental para a inclusão cidadã. 

 

1.4 O Programa Mais Educação como estratégia de inclusão social 
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A história da educação escolar no Brasil, segundo Moll (2014), é marcada pelas 

mesmas desigualdades que nos constituem como sociedade. Os excluídos pela 

pobreza no campo e nas cidades e, também, por sua condição étnico-racial 

tiveram tardiamente permitido seu acesso ao sistema educacional. Mas essa 

inclusão, um tanto tardia, veio acompanhada de baixa qualidade de condições 

materiais e pedagógicas para sua permanência e aprendizagem na escola; uma 

educação caracterizada como seletiva e profundamente desigual. 

 

Assim, a expansão da rede escolar aconteceu, paulatinamente, ao longo do 

século XX, acelerando-se com o ritmo do processo e das demandas de 

industrialização no País. Com vagas numericamente inferiores à demanda, a 

progressão nos anos escolares de educação primária mostra claramente o 

processo de exclusão operado internamente pelo sistema escolar. 

 

Ainda, de acordo com Moll (2014), há também que compreendermos que, no 

Brasil, os investimentos em educação nunca foram suficientes para garantir a 

universalização com qualidade a todos os níveis e modalidades de ensino. 

 

Partindo dessa perspectiva histórica, o grande desafio enfrentado pelos 

brasileiros, sobretudo na última década, no que diz respeito à universalização do 

acesso ao sistema educacional, se traduz na permanência das crianças e jovens 

na escola e no aprendizado efetivo e significativo para a vida em sociedade. 

 

Mas para que isso se torne realidade, é preciso desnaturalizarmos o fracasso 

escolar, que ainda se encontra tão presente nas escolas brasileiras, por meio das 

intermináveis reprovações e do abandono precoce das salas de aula. É tarefa de 

todos a construção de uma sociedade democrática e igualitária, na qual todos 

possam viver com dignidade. 

 

Para enfrentar esse desafio é que, na última década, retomou-se a perspectiva de 

uma escola de qualidade para todos e caminhou-se pela trilha de uma proposta 

de escola de dia inteiro, na perspectiva de formação humana e integral e com 

diferenciada participação docente, procurando trazer, para crianças e jovens em 
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situação de vulnerabilidade social, atividades acolhedoras e saberes 

diferenciados. 

 

Mas essa caminhada não é uma iniciativa nova. No campo da educação, o 

primeiro passo foi a promulgação da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988), que, dentre outras prerrogativas, assegurou, em seu artigo 205: 

 

"a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, 
direito a ser promovido e incentivado com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho". 
 

 

Nas trilhas abertas pela Constituição, em 1990, foi aprovado o ECA, fruto de 

importante trabalho de setores organizados da sociedade e cujo objetivo principal 

é garantir direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, às crianças e 

adolescentes, estabelecendo o dever de proteção integral, visando a assegurar 

todas as oportunidades e facilidades, e facultando o acesso à educação e o 

desenvolvimento físico, mental e social, em condições de liberdade e dignidade. 

 

Para Moll (2014, p. 8), “se a histórica seletividade física está sendo enfrentada, 

um desafio igual ou maior coloca-se em relação de seletividade simbólica”. Isso 

se dá porque se, por um lado, hoje todos os alunos podem frequentar a escola, 

por outro lado, é preciso que essa escola acolha as diferenças que nela chegam. 

E essa não é uma tarefa fácil, já que isso implica mudança de olhar, de atitudes e 

de perspectivas do trabalho escolar. 

 

Sendo assim, a garantia de uma formação integral que contribua para o pleno 

desenvolvimento da pessoa tem pouca possibilidade de realizar-se em um tempo 

escolar reduzido, com foco único nas atividades cognitivas e em contextos sociais 

e educacionais desprovidos de condições para a vida e a convivência humana. 

 

Nesse contexto, a articulação das práticas curriculares e a ampliação da jornada 

escolar por meio das escolas de tempo integral são condições para que as 

mudanças necessárias sejam efetivadas e para que o pleno desenvolvimento dos 
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educandos possa passar do discurso jurídico para se tornar uma prática 

educativa. 

 

No âmbito federal, entre outros programas e ações, o Programa Mais Educação é 

um importante indutor desse processo. Dentre as ações estruturantes para a 

superação da extrema pobreza no País, em especial nas áreas da saúde, 

educação e assistência social, esse Programa foi identificado como estratégico 

para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade social das famílias, em 

especial no desafio da ruptura do ciclo intergeracional da pobreza. 

 

Dessa forma, evidenciamos a centralidade da articulação intersetorial das 

políticas públicas na superação das diversas facetas da pobreza e da grande 

desigualdade social ainda vigente no País. Cabe ressaltarmos, aqui, a premissa 

da intersetorialidade como processo de integração entre setores diferentes para 

solucionar problemas comuns, não sendo passíveis de solução no âmbito de um 

único setor, atravessando os mandatos das organizações existentes. 

 

Nesse cenário, surgiu o Programa Mais Educação. Instituído pela Portaria 

Normativa Interministerial nº 17/2007 (BRASIL, 2007) e regulamentado pelo 

Decreto n° 7.083/2010 (BRASIL, 2010), constitui-se como estratégia do Ministério 

da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 

curricular na perspectiva da Educação Integral. 

 

No entanto, o que é o Programa Mais Educação? É uma das ações que compõem 

o PDE, lançado em 2007, e que se constitui como estratégia para a ampliação da 

jornada diária nas escolas públicas brasileiras. Compõem seu repertório 

conceitual tanto a perspectiva de redesenho e ampliação dos territórios 

educativos, conectando a escola com a comunidade e com a cidade, como a 

perspectiva da formação humana integral, no sentido do pleno desenvolvimento 

humano. 

 

Sua criação teve como marco a Portaria Normativa Interministerial n° 17/2007 

(BRASIL, 2007), que o instituiu, visando a “fomentar a educação integral de 
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crianças, adolescentes e jovens por meio do apoio a atividades socioeducativas 

no contraturno escolar”. Para além do aumento do tempo, essa Portaria, firmada 

pelos Ministérios da Educação, da Cultura, do Esporte e do Desenvolvimento 

Social, estabeleceu o PME como estratégia intersetorial do Governo Federal, para 

a indução de uma política de educação integral, promotora da ampliação de 

dimensões, tempos, espaços e oportunidades educativas. 

 

Em seus objetivos, a Portaria, em seu artigo 1º, deixa clara sua inclinação a uma 

dada concepção de educação em tempo integral ao desejar que o PME dirija seus 

esforços “à garantia da proteção social, da assistência social e à formação para a 

cidadania” (BRASIL, 2007). Esse trecho também evidencia o contexto em que o 

tema está inserido, de incremento das condições do ensino público, 

principalmente em situações de vulnerabilidade social. 

 

A leitura desse documento revela uma intenção de promover a educação integral 

associada à oferta do tempo integral. Embora utilize as expressões “educação 

integral” e “formação integral”, em seu artigo 1º, sugere que estas sejam 

oportunizadas “por meio do apoio à realização, em escolas e outros espaços 

socioculturais, de ações socioeducativas no contraturno escolar” (BRASIL, 2007). 

 

Contudo, consideramos que o PME ganhou mais estabilidade no âmbito legal 

com a publicação do Decreto nº 7.083/2010. Segundo esse documento: 

 

Art. 1º - O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir 
para a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do 
tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens 
matriculados em escola pública mediante oferta de educação 
básica em tempo integral (BRASIL, 2010). 

 

Vemos nesse documento que a educação integral está associada à melhoria da 

aprendizagem, e não à formação integral, como na Portaria 17/2007 (BRASIL, 

2007). Dentre os princípios apontados no Decreto, no artigo 2º, destacam-se: (i) a 

articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento e 

práticas socioculturais; (ii) a constituição de territórios educativos para o 

desenvolvimento de atividades de educação integral; (iii) a integração entre as 
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políticas educacionais e sociais; (iv) a valorização das experiências históricas das 

escolas de tempo integral; (v) o incentivo à criação de espaços educadores 

sustentáveis; (vi) a afirmação da cultura de direitos humanos; e (vii) a articulação 

entre os sistemas de ensino e universidades (BRASIL, 2010). Esses princípios 

devem nortear as ações relativas à implantação do PME, que deve ter como 

objetivos primordiais: 

 

Art. 3º - (...) I - formular política nacional de educação básica em 
tempo integral; II - promover diálogo entre os conteúdos escolares 
e os saberes locais; III - favorecer a convivência entre 
professores, alunos e suas comunidades; IV - disseminar as 
experiências das escolas que desenvolvem atividades de 
educação integral; e V - convergir políticas e programas de saúde, 
cultura, esporte, direitos humanos, educação ambiental, 
divulgação científica, enfrentamento da violência contra crianças e 
adolescentes, integração entre escola e comunidade, para o 
desenvolvimento do projeto político-pedagógico de educação 
integral. 

 

Sobre essa escolha, Moll (2012, p. 134) vê nesse critério uma possibilidade de 

discriminação positiva e de política afirmativa ou, ainda, uma possibilidade para 

começarmos pelo atendimento daqueles que foram historicamente desfavorecidos 

e que por isso clamam por mudanças. 

 

O Decreto nº 7.083/2010 (BRASIL, 2010) também postula, em seu artigo 7º, que, 

para viabilizar a promoção da educação integral, por meio do PME, as escolas 

contam com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

 

Esses recursos devem ser destinados ao pagamento dos custos que o Programa 

gera para a escola, tais como alimentação, manutenção do espaço escolar e 

pagamento dos monitores. A escola que adere ao PME ainda recebe, na forma de 

kits, material para a realização de algumas oficinas que necessitam de elementos 

mais específicos, como, por exemplo, uma Banda Fanfarra ou uma 

Brinquedoteca. 
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De acordo com o Manual Operacional de Educação Integral (BRASIL, 2014b), o 

trabalho pedagógico é organizado em dez macrocampos, a saber: (1) 

Acompanhamento Pedagógico; (2) Educação Ambiental; (3) Esporte e Lazer; (4) 

Direitos Humanos; (5) Cultura e Artes; (6) Cultura Digital; (7) Prevenção e 

Promoção da Saúde; (8) Comunicação e Uso das Mídias; (9) Investigação no 

Campo das Ciências da Natureza; e (10) Educação Econômica. 

 

Em consonância com as orientações do Passo a Passo (BRASIL, 2011), cada 

escola pode escolher entre três e quatro macrocampos e, dentro destes, 

selecionar seis atividades, sendo uma das quais, pelo menos, obrigatoriamente 

relacionada ao Acompanhamento Pedagógico. Cada macrocampo oferece, assim, 

um conjunto de oficinas, que podem ser escolhidas, tendo em vista o desejo e a 

necessidade da comunidade escolar (MOLL, 2012). 

 

De acordo com o mesmo documento do Ministério da Educação, referido no 

parágrafo anterior, o currículo da escola de tempo integral deve ser concebido 

como um projeto educativo integrado, prevendo uma jornada escolar de, no 

mínimo, sete horas diárias. A ampliação da jornada poderá ser realizada mediante 

o desenvolvimento de atividades vinculadas aos macrocampos citados, as quais 

preferencialmente devem estar articuladas aos componentes curriculares e às 

áreas do conhecimento já desenvolvidos pela escola, bem como às suas 

vivências e práticas socioculturais (BRASIL, 2011). 

 

Assim, o PME, como uma das ações do PDE11, parte do pressuposto de que o 

desenvolvimento nacional da educação é “eixo estruturante da ação do Estado”, 

em torno da “[...] erradicação da pobreza e marginalização” (BRASIL, 2007). 

Nesse sentido, tem por objetivo 

 

[...] contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e 
jovens, por meio da articulação de ações, de projetos e programas 
do Governo Federal e suas contribuições às propostas, visões e 

                                                           
11 Trata-se de planejamento estratégico em que a escola investe em sua qualificação para 
oferecer mais qualidade de ensino ao estudante, aumentando a aprendizagem escolar. O PDE 
auxilia as equipes a trabalhar com os mesmos objetivos e em busca de resultados comuns, 
reconhecendo que os ambientes sociais estão em constante mudança. 
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práticas curriculares de redes públicas de ensino e escolas, 
alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, 
métodos, processos e conteúdos educativos (BRASIL, 2007). 

 

Sua proposição pelo Governo Federal ganha relevância quando compreendida no 

contexto da construção das políticas contemporâneas para a educação básica no 

País, especialmente o FUNDEB, criado em 2007, que propõe recursos 

diferenciados para matrículas em tempo integral, e o PNE, aprovado pela Lei nº 

13.005, em junho de 2014 (BRASIL, 2014a), pelo Congresso Nacional, cuja meta 

nº 6 prevê, em dez anos, 50% das escolas e, pelo menos, 25% dos estudantes da 

educação básica em tempo integral. 

 

O PME conta com uma grande rede de escolas, que, por meio de processos 

anuais de adesão, ampliam a jornada escolar, tendo em vista uma educação 

integral. Iniciado em 2008, com a participação de 1.380 escolas públicas 

estaduais e municipais, o Programa foi se ampliando ano a ano. Em 2014, as 

adesões já ultrapassam a meta prevista de 60.000 escolas. Todos os Estados da 

federação, o Distrito Federal e mais de 4.800 Municípios participam desse projeto. 

Por meio do PDDE, as escolas organizam seus planos de trabalhos, tomando 

decisões didático-pedagógicas e tendo meios para executar e concretizar essas 

decisões. E a maior parte das escolas que integram o PME é de escolas, cujos 

alunos são, em sua maioria, cadastrados no Programa Bolsa Família. 

 

Mas é preciso salientarmos que, mesmo priorizando, nesses primeiros anos, as 

escolas periféricas e que atendem a populações mais pobres, não se trata de 

uma ação focal, mas de uma ação a ser gradualmente universalizada na 

educação brasileira, conforme o disposto no novo PNE. Conforme Moll (2014, p. 

12), “não se trata de uma escola compensatória para os pobres, mas de uma 

ação reestruturadora de todo o sistema de ensino, que começa onde as 

dificuldades e necessidades são maiores”. 

 

Para além do espaço específico da sala de aula e dos espaços da escola, o PME 

fomenta e financia atividades propostas, organizadas e coordenadas pela escola 

e que aconteçam em espaços significativos da vida do bairro e da cidade, 
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estimulando a experiência cultural e emancipatória do cinema, do teatro, do 

museu, dos parques e das praças, entre outros, como parte da ação curricular da 

escola. Tais processos fazem frente à segregação que caracteriza a relação de 

milhares de crianças e jovens pobres com os espaços das cidades. 

 

A proposta do Programa prevê atividades que, ao mesmo tempo, ampliem a 

jornada e permitam novos encontros educativos por meio da introdução de 

macrocampos nas escolas: cultura, artes e educação patrimonial, esporte e lazer, 

comunicação e uso de mídias (educomunicação), saúde, direitos humanos, 

sustentabilidade ambiental, educação econômica, investigação no campo das 

ciências da natureza, cultura digital e acompanhamento pedagógico. Cada 

macrocampo desdobra-se em atividades a serem escolhidas livremente pelas 

escolas de acordo com seu projeto pedagógico. Entre as atividades, estão: teatro, 

xadrez, dança, jornal e rádio escolar, horta e jardim escolar, judô e karatê, entre 

muitas outras. 

 

Essas atividades são oferecidas por voluntários, preferencialmente universitários 

ou pessoas da comunidade, que tenham suas habilidades valorizadas pela escola 

e seus diferentes atores. Segundo a leitura do PDDE/2011, no que tange à 

regulação do trabalho do monitor no PME: 

 

"O trabalho de monitoria deverá ser desempenhado, 
preferencialmente, por estudantes universitários de formação 
específica nas áreas de desenvolvimento das atividades ou 
pessoas da comunidade com habilidades apropriadas, como, por 
exemplo, instrutor de judô, mestre de capoeira, contador de 
histórias, agricultor para horta escolar etc. Além disso, poderão 
desempenhar a função de monitoria, de acordo com suas 
competências, saberes e habilidades, estudantes da EJA e 
estudantes do Ensino Médio. Recomenda-se a não utilização de 
professores da própria escola para atuarem como monitores, 
quando isso significar ressarcimento de despesas de transporte e 
alimentação". (BRASIL, 2011, p. 9) 

 

Esse é um ponto importante para a análise do Programa, uma vez que os 

profissionais responsáveis pela ampliação do tempo não possuem vínculo 

empregatício com as escolas, nem uma formação mínima estabelecida.  
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Evidenciamos, aqui, o desafio que o PME encontra ao propor o trabalho com 

voluntários, já que a ampliação substancial do tempo será feita por pessoas com 

disponibilidades, compromissos, procedências e formações diversas, dentre 

outros fatores que possivelmente influenciam nesse tipo de trabalho. Justificamos, 

também, a importância desta pesquisa, que busca trabalhar com as percepções 

que os sujeitos que atuam nas escolas com propostas de Educação (em tempo) 

Integral têm a respeito dessa questão de se utilizarem profissionais e voluntários, 

e não os professores da própria escola. 

 

Se, por um lado, essa característica pode favorecer a experiência de jovens no 

início da vida profissional (MOLL, 2012) e representar uma intenção de 

transitoriedade (MOLL, 2011), por outro, “reconhece-se a necessidade de um 

amplo diálogo sobre os possíveis novos atores que entram em cena nesta 

ampliação da jornada escolar a partir da centralidade da ação docente” (MOLL, 

2011, p. 8). 

Outra figura fundamental para a realização do PME é o professor comunitário, 

que deve atuar como responsável pela coordenação das atividades de educação 

integral, pela gerência do projeto, além de promover a articulação entre o PME e 

a escola. Ele deve ser um professor do quadro fixo da escola, de preferência com 

dedicação de 40 horas semanais. Sua função é estrutural, indo desde a prestação 

de contas das verbas recebidas até a integração pedagógica e organizacional 

entre turno e contraturno (BRASIL, 2011; MOLL, 2011, 2012). 

 

Dessa forma, o Programa se articula organicamente com os Programas Mais 

Cultura nas Escolas e Segundo Tempo/Esporte na Escola, respectivamente do 

Ministério da Cultura e Ministério dos Esportes. Os caminhos trilhados pelo PME 

se constituem em ações intersetoriais e de forte incidência na relação entre 

escola e comunidade, tendo por base a compreensão de que o projeto educativo 

das novas gerações deve radicar-se num sólido compromisso entre os distintos 

atores que compõem o território onde a instituição escolar está situada. 
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O Programa Bolsa Família contribui com critérios fundamentais para apoiar o 

atendimento educacional aos filhos das famílias mais pobres, uma vez que 

identifica as situações de pobreza, por meio das condicionalidades, direcionando 

suas ações para as escolas que contam com alto número de estudantes 

integrantes de famílias beneficiárias, consequência da articulação entre as áreas 

de assistência social e educação. A identificação das escolas, cuja maioria dos 

alunos é beneficiária do Bolsa Família, viabiliza, assim, o mapeamento de 

territórios onde estão aqueles em maior situação de vulnerabilidade (pobreza e 

extrema pobreza), pois, ainda que a condição de renda seja apenas um dos 

indicativos de pobreza, há uma relação direta desta com as demais situações de 

vulnerabilidade. 

 

Finalmente, a aprovação do novo PNE (Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014) 

(BRASIL, 2014a) apresenta dez diretrizes, 20 metas e estratégias específicas 

para sua concretização, orientadas para a universalização, ampliação do acesso, 

qualificação e atendimento em todos os níveis e modalidades educacionais, 

organizadas a partir de uma mesma visão sistêmica e trazidas em 2007 pelo 

PDE. 

 

De acordo com a publicação do Ministério da Educação (MEC, 2014), “Planejando 

a próxima década – Conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação”:   

 

Entre as possibilidades de atendimento dessa meta, podemos 
citar o § 1º do Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, que 
dispõe sobre o Programa Mais Educação e define educação em 
tempo integral como a jornada escolar com duração igual ou 
superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, 
compreendendo o tempo total em que o aluno permanece na 
escola ou em atividades escolares em outros espaços 
educacionais. 

 

Nesse sentido, ainda segundo a publicação citada no parágrafo anterior, garantir 

Educação (em tempo) Integral requer mais do que simplesmente ampliar a 

jornada escolar diária e deve exigir dos sistemas de ensino e seus profissionais, 

da sociedade em geral e das diferentes esferas de governo não só o 

compromisso para que a educação seja de tempo integral, mas também um 
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projeto pedagógico diferenciado, a formação de seus agentes, as condições de 

trabalho e os meios para sua implantação. Assim, as orientações do Ministério da 

Educação para a educação integral apontam que ela será o resultado daquilo que 

for criado e construído em cada escola, em cada rede de ensino, com a 

participação dos educadores, dos educandos e das comunidades, que podem e 

devem contribuir para ampliar os tempos, as oportunidades e os espaços de 

formação das crianças, adolescentes e jovens, na perspectiva de que o acesso à 

educação pública seja complementado pelos processos de permanência e 

aprendizagem. 

 

No entanto, é fundamental observarmos que, ao mesmo tempo em que o PME 

traz em si propostas e ações significativas, além de todo um aparato legal e 

conceitual, suscita também alguns pontos que devem se constituir em reflexões 

para os municípios, no sentido de superar as condições iniciais que o PME 

oferece, melhorando-as de acordo com suas possibilidades. Como exemplo, 

citamos o caso do uso de voluntários para a oferta do contraturno e acreditamos 

que, uma vez incorporado a uma política pública de Educação (em tempo) 

Integral, esta deve ser preferencialmente oferecida por profissionais concursados 

e, como indicado no próprio texto do documento de referência do Programa, os 

quais possam ter dedicação exclusiva e qualificada à educação. 

 

Consideramos necessário deixar claro que o PME pode caracterizar-se como um 

começo para a construção de políticas municipais que considerem suas 

limitações e potencialidades. Destacamos, nesse âmbito, que é indispensável a 

real contrapartida dos Estados e Municípios na execução do Programa e, 

concomitantemente, na elaboração de suas próprias políticas educacionais.  

 

Limites e dificuldades sempre existirão na proposição de um programa nacional. 

Entretanto, esperamos, no caso do PME, que estes não sejam encarados como 

obstáculos intransponíveis, e sim como situações a serem superadas em seus 

contextos locais e, principalmente, políticos, constituindo-se, assim, de fato, em 

uma ação de sucesso na melhoria da aprendizagem e na inclusão de alunos em 

situação de vulnerabilidade social em nosso País. 
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CAPÍTULO II: CONTEXTUALIZANDO O CAMPO PESQUISADO 

 

A cidade somos nós e nós somos a                                                                                         
cidade.  
(Paulo Freire) 

 

Este capítulo assume a tarefa de apresentar os dados coletados por meio da 

pesquisa de campo, no que se refere à caracterização do universo pesquisado; 

ou seja, o município de São João del-Rei, o Programa Mais Educação nesta 

cidade, especialmente na Escola Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras, 

com os alunos atendidos pelo PME na referida escola. 

 

Consideramos que tanto o município de São João del-Rei quanto a escola 

escolhida para a pesquisa constituem-se campos de análises representativos. 

Daí, a necessidade de apresentarmos os dados colhidos de uma forma mais 

descritiva e organizada a partir dos itens a serem apresentados a seguir. 

 

 

2.1 O Programa Mais Educação no município de São João del-Rei 

 

São João del-Rei12 é um município do estado de Minas Gerais e é a maior cidade 

setecentista do estado. Localiza-se na Bacia do Rio Grande e tem seu relevo 

formado pelas serras do complexo da Mantiqueira, extremamente propício ao 

ecoturismo. De acordo com o IBGE, a cidade enquadra-se na região do Campo 

das Vertentes, sudeste de Minas Gerais. Polariza cidades de sua região e do Sul 

                                                           
12 De acordo com Guimarães (1996), o Arraial Novo do Rio das Mortes, que deu origem à cidade, 
foi fundado entre 1704 e 1705. Porém, a região já era ocupada desde pelo menos 1701, quando 
Tomé Portes del-Rei se estabeleceu na região do Porto Real da Passagem (hoje nas 
proximidades dos bairros de Matosinhos, em São João del-Rei, e Porto Real, em Santa Cruz de 
Minas). Entre 1707 e 1709, o Arraial se tornou um dos palcos da Guerra dos Emboabas, um 
conflito armado que também alcançou vastas regiões de Minas Gerais, principalmente as do rio 
das Velhas (Sabará), rio das Mortes (São João del-Rei) e Vila Rica (Ouro Preto). Nas 
proximidades de São João del-Rei, durante a guerra, ocorreu o episódio conhecido como Capão 
da Traição. Em 8 de dezembro de 1713, o arraial alcançou foros de vila com o nome de São João 
del-Rei, clara homenagem a dom João V. Em 1714, passou a ser a sede da recém-criada 
Comarca do Rio das Mortes, elevada à categoria de cidade a 8 de dezembro de 1838. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setecentista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_%28Minas_Gerais%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mantiqueira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_das_Vertentes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_das_Vertentes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/1701
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A9_Portes_del-Rei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Real_da_Passagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matosinhos_(S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_del-Rei)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Emboabas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_das_Velhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_das_Velhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabar%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_das_Mortes_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%A3o_da_Trai%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%A3o_da_Trai%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1713
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_V_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1714
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comarca_do_Rio_das_Mortes
https://pt.wikipedia.org/wiki/1838
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de Minas. Seu índice de desenvolvimento humano (IDH) é classificado como 

elevado, com 0,75813. 

 

Segundo dados do Censo IBGE do ano de 2010, São João del-Rei possui uma 

população total de 84.469 habitantes, sendo que sua densidade populacional é de 

57,68 hab./km² e o índice de pobreza da população fica em torno de 27,04%. 

 

No Mapa 1, é possível visualizar a localização  da mesorregião do Campos das 

Vertentes onde se encontra o município de São João del-Rei e  os demais 35 

municípios mineiros, que compõem a referida região 

 

Mapa 1 – Mesorregião do Campo das Vertentes 

 

 

Fonte: www.ufsj.edu.br 

                                                           
13 O IDH é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de 
desenvolvimento humano e para ajudar a classificar os países como desenvolvidos 
(desenvolvimento humano muito alto), em desenvolvimento (desenvolvimento humano médio e 
alto) e subdesenvolvidos (desenvolvimento humano baixo). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul_de_Minas
http://pt.wikipedia.org/wiki/IDH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desenvolvido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_em_desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_subdesenvolvido
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Nos dias atuais, a cidade possui uma população aproximada de 90.000 habitantes 

segundo dados do último censo realizado pelo IBGE (2010).  

 

Em relação aos aspectos econômicos, São João del-Rei destaca-se por possuir 

uma intensa atividade turística devido ao grande número de construções 

arquitetônicas e artísticas, símbolos da identidade e diversidade cultural brasileira. 

A economia da cidade baseia-se no setor de serviços e comércio, comportando, 

ainda, diversas indústrias de pequeno porte. 

 

Seus indicadores socioeconômicos são apresentados, a seguir, no Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Indicadores socioeconômicos do município de São João del-Rei 

 

Indicadores Socioeconômicos Valores/Percentuais 

Renda domiciliar per capita R$756,25 

Proporção de crianças em situação domiciliar de baixa 

renda (renda inferior a 1/2 salário mínimo) 

43,64% 

Proporção de crianças em situação domiciliar de baixa 

renda (renda inferior a 1 salário mínimo) 

14,52% 

Taxa de Analfabetismo 3,5% 

Escolaridade da população de 15 anos ou mais 67,956% 

Fonte: DATASUS – dados de 2010. 

  

No Quadro 2, é possível observarmos que a proporção de crianças em situação 

domiciliar de baixa renda é muito alta. Quase a metade das crianças da cidade 

pertence a famílias, cuja renda mensal é inferior a 1/2 salário mínimo. Isso pode 

ser um indicativo de que o município precisa com urgência de políticas públicas 

que atendam a crianças em situação de vulnerabilidade social, como é o caso do 

PME. Nesse sentido, julgamos pertinente observar que não existe um diagnóstico 

da infância e juventude realizado neste município. 
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Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Cidadania, Desenvolvimento e 

Assistência Social, em São João del-Rei, o número de famílias beneficiárias pelo 

Programa Bolsa Família14 até setembro de 2015 é de 4.123 famílias em situação 

de vulnerabilidade social, sendo que 557 dessas famílias se encontram em 

situação de extrema pobreza. 

 

Há, em São João del-Rei, diversas instituições de ensino, nos mais variados 

níveis e modalidades. A cidade também sedia a 34ª Superintendência Regional 

de Ensino, unidade regional da Secretaria de Educação do Estado de Minas 

Gerais. Segundo dados do IBGE/2010, esta Superintendência atua nos 19 

municípios pertencentes à microrregião de São João del-Rei. 

 

O município possui várias escolas do Ensino Básico (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental). Além disso, a cidade conta com algumas creches ligadas a 

instituições filantrópicas e uma mantida pela Secretaria Municipal de Educação, 

que é o Centro Solidário de Educação Infantil de São João del Rei, considerada 

uma referência em creche em toda a Minas Gerais. 

 

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) é a principal instituição de 

nível superior do município, mas a cidade também possui o Instituto de Ensino 

Superior Presidente Tancredo Neves (IPTAN), o Campus do Instituto Federal do 

Sudeste de Minas – IFET / Campus São João del-Rei e o Centro Universitário 

Internacional  (UNINTER) – Polo de Ensino a Distância. 

 

No que se refere à Rede Municipal de Educação do município de São João del-

Rei, existem, atualmente, em funcionamento, 26 escolas, sendo 15 urbanas e 11 

rurais, atendendo a 4.520 alunos, sendo 1.429 alunos de Educação Infantil, 2.901 

da Educação Básica e 190 alunos da Educação de Jovens e Adultos. 

 

                                                           
14 O Programa Bolsa Família é um programa de transferência condicionada de renda do Governo 
Federal, que beneficia famílias pobres e extremamente pobres. Essas famílias recebem benefícios 
com valor médio de R$127,51 e devem estar inscritas no Cadastro Único feito pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretaria_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_do_Estado_de_Minas_Gerais&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretaria_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_do_Estado_de_Minas_Gerais&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_del-Rei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Ensino_Superior_Presidente_Tancredo_Neves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Ensino_Superior_Presidente_Tancredo_Neves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_do_Sudeste_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_do_Sudeste_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Universit%C3%A1rio_Internacional_UNINTER&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Universit%C3%A1rio_Internacional_UNINTER&action=edit&redlink=1
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)15 da rede municipal 

aferido na última avaliação realizada por meio do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) no ano de 2013 é de 6,2 para o 5º ano e de 4,8 para o 

9º ano. É importante ressaltarmos que o índice alcançado pelo 5º ano está abaixo 

da média projetada para o ano de 2013 pelo MEC, que seria de 6,6, mas esse 

índice tem sido crescente durante os anos de acordo com o Quadro 3. 

 

Quadro 3 – IDEB – Município de São João del-Rei 

 

 2005 2007 2009 2011 2013 

IDEB observado 5,7 5,0 5,2 6,0 6,2 

Meta projetada - 5,8 6,1 6,4 6,6 

Fonte: ideb.inep.gov.br 

 

De acordo com a Coordenadoria do Ensino Integral, criada pela Lei 

Complementar nº 4.842, de 26 de dezembro de 2012, a proposta de Educação 

(em tempo) Integral começou a ser implantada nas escolas municipais a partir de 

novembro de 2013, com a adesão de sete escolas ao PME, atendendo a um total 

de 586 alunos. Dessas escolas, duas eram escolas rurais e as demais urbanas. 

 

No ano de 2014, houve a adesão de uma escola da zona rural e o atendimento de 

789 alunos na Educação (em tempo) Integral. 

 

Atualmente, no ano de 2015, existem dez escolas, que fazem parte do referido 

Programa, atendendo a 863 alunos. Dessas escolas, quatro se localizam na zona 

rural e seis são urbanas. 

 

 

 

 

                                                           
15 O IDEB é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em 
exames padronizados (Prova Brasil ou SAEB) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de 
ensino (4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio) – com informações 
sobre rendimento escolar (aprovação). 
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Quadro 4 – Implementação do Programa Mais Educação no município de 

São João del-Rei 

Ano Nº de escolas 

que aderiram 

ao Programa 

Mais 

Educação 

Escolas 

Rurais 

Escolas 

Urbanas 

Total de 

alunos 

atendidos pelo 

Programa 

2013 7 2 5 586 

2014 8 3 5 789 

2015 10 4 6 863 

Fonte: informações obtidas por meio da entrevista realizada com a coordenadora 

municipal do Ensino Integral. 

 

Todas as escolas que implantaram o PME no município possuem um professor 

comunitário ou, como também pode ser chamado, professsor coordenador, que, 

conforme os documentos do Ministério da Educação, é o responsável por 

organizar e orientar os macrocampos e as atividades do Programa. 

 

A escolha das escolas que participariam seguiu alguns critérios definidos pela 

equipe da Secretaria Municipal de Educação, que pudessem facilitar a 

implantação do Programa, como: possuir um espaço mínimo para as atividades e 

não depender de transporte para locomover os alunos na realização das 

atividades realizadas fora do espaço escolar. 

 

No que se refere ao número de horas em que a criança fica na escola, todas as 

instituições escolares cumprem o que foi estabelecido pelo Manual Operacional 

de Educação Integral do ano de 2014, no qual se considera como “educação 

básica em tempo integral a jornada escolar com duração igual ou superior a sete 

horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total que um 

mesmo estudante permanece na escola ou em atividades escolares” (BRASIL, 

2014). 

 

Existe, também, o Decreto nº 6.115, de 23 de fevereiro de 2015 (SÃO JOÃO DEL-

REI, 2015), que dispõe sobre a criação do Regime de Educação Integral na Rede 

Municipal de Educação de São João del-Rei e regulamenta toda a escrituração 
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escolar no que se refere ao aumento do número de horas dos alunos que 

frequentam o tempo integral nas escolas que fazem parte do PME. O referido 

Decreto considera 

 

a necessidade de ampliação do tempo de permanência de 
crianças e adolescentes, matriculados nas escolas públicas 
municipais, cadastradas no Ministério da Educação, mediante 
oferta de educação básica em tempo integral e de ampliação da 
vivência escolar das crianças e adolescentes, de modo a 
promover, além de aumento da jornada, a oferta de novas 
atividades formativas e de espaços favoráveis ao seu 
desenvolvimento (SÃO JOÃO DEL-REI, 2015). 

 

De acordo com a Coordenadoria de Ensino Integral do município em questão, a 

implementação do referido Programa no município depende bastante do apoio 

financeiro do Ministério da Educação, destinado às escolas públicas municipais e 

estaduais, por meio do PDDE/Educação Integral.  

 

Uma grande dificuldade enfrentada pela Secretaria Municipal de Educação é a 

questão da intersetorialidade. Prevista nos documentos de referência para a 

implantação do PME é explicitada no Manual Operacional de Educação Integral 

(BRASIL, 2014) como “a construção de uma ação intersetorial entre as políticas 

públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a 

diminuição das desigualdades educacionais. Quanto à valorização da diversidade 

cultural brasileira”, a parceria firmada com as demais secretarias que compõem a 

administração municipal ainda não é uma realidade. Isso fica claro ao analisarmos 

a fala da coordenadora municipal do Ensino Integral:  

 

Quando eu assumi, nós começamos a ir atrás das parcerias 
dentro da própria Prefeitura. Então, nós chegamos a fazer três 
reuniões, mas até agora não conseguimos êxito. O prefeito tem 
consciência desse problema. Tanto que convocou uma reunião 
para falar disso, da intersetorialidade com os outros secretários. 

 

Ainda em se tratando das parcerias, a Secretaria Municipal de Educação mantém 

um vínculo importante com a UFSJ, por meio do Programa Mais Educação 

Vertentes, que oferece encontros de capacitação e seminários com o intuito de 
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contribuir para a formação dos profissionais que atuam na Educação (em tempo) 

Integral do município. 

 

Para justificar a importância e a necessidade da parceria entre a Universidade e a 

Coordenadoria de Ensino Integral, destacamos uma fala da coordenadora 

municipal: 

 

Apoio pedagógico a gente tá tendo da Universidade. Quando 
começou, tínhamos aqueles encontros com os monitores e o 
Seminário de Educação Integral que foi muito importante. Tivemos 
também o curso a distância pela UFMG e agora estamos 
retomando com o Curso de Formação de Professores em 
Educação Integral. Tudo isso nos ajuda muito a melhorar a 
qualidade do nosso trabalho. 

 

No que se refere à seleção dos monitores, a coordenadora da Educação Integral 

também destaca a participação indispensável da UFSJ, uma vez que grande 

parte dos monitores que atuam na Educação (em tempo) Integral no município foi 

selecionada pelos professores que compunham o quadro do Programa Mais 

Educação Vertentes e eram responsáveis pela orientação desses alunos que se 

candidatavam para atuar no Programa. 

 

A coordenadora de Ensino Integral tem se mostrado bastante preocupada com a 

formação em serviço dos professores comunitários e monitores, tanto que 

promoveu, no ano de 2015, o I Encontro de Monitores do Programa Mais 

Educação no município e ainda promove, quinzenalmente, reuniões com os 

professores comunitários para orientações gerais e pedagógicas sobre a 

implementação do Programa nas escolas. 

 

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza, desde o ano de 

2015, uma equipe multidisciplinar de professores que atendem às escolas com 

orientações pedagógicas e monitoramento das oficinas, oferecendo material 

didático para o enriquecimento das atividades do Programa, tais como: oficinas de 

jogos matemáticos, oficina de leitura, projetos didáticos que desenvolvem a 

apreciação musical e cuidados com o meio ambiente. 

 



69 
 

A escolha dos professores comunitários fica a cargo de cada escola, que, 

contextualizando seu ambiente e público-alvo, define aquele professor, cujo perfil 

esteja condizente com os objetivos propostos pelo Programa e as necessidades 

da comunidade escolar. Eles devem ser professores efetivos da Rede Municipal 

de Educação e com lotação na escola em que atuam como coordenadores. 

 

Esses professores cumprem uma carga horária de 40 horas semanais e são 

avaliados bimestralmente pela Coordenadoria de Ensino Integral. Se 

considerados de desempenho satisfatório, permanecem na função de 

coordenadores do Programa Mais Educação na escola. Caso essa avaliação não 

satisfaça os critérios estabelecidos, eles são dispensados e abre-se a 

oportunidade para outros professores que respeitarem os mesmos critérios. 

 

Uma vez que as escolas do município ainda não têm condições de atender a 

todos os alunos em tempo integral, essa escolha é feita baseada nas orientações 

do Ministério da Educação, que recomenda, no Manual Operacional de Educação 

Integral (BRASIL, 2014), adotar como critérios para definição do público, os 

seguintes indicadores: 

– estudantes que estão em situação de risco, vulnerabilidade social e sem 

assistência; 

– estudantes que congregam seus colegas – incentivadores e líderes positivos 

(âncoras); 

− estudantes em defasagem série/idade; 

− estudantes das séries finais da 1ª fase do Ensino Fundamental (4º e 5º anos), 

nas quais há maior evasão na transição para a 2ª fase; 

− estudantes das séries finais da 2ª fase do Ensino Fundamental (8º e/ou 9º 

anos), nas quais há alto índice de abandono; 

− estudantes de séries nas quais são detectados índices de evasão e/ou 

repetência. 

 

O Programa Mais Educação, implantado nas escolas municipais de São João del-

Rei, é monitorado e avaliado pela equipe da Secretaria Municipal de Educação. 

De acordo com a coordenadora do Ensino Integral local, o Ministério da Educação 
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não faz qualquer tipo de monitoramento ou avaliação, apenas exige a prestação 

de contas da verba destinada ao Programa. 

 

2.2 A Escola Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras e o Programa Mais 

Educação 

 

Foto 1 – Escola Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras 

 

 
Fonte: arquivo da escola. 

 

A Escola Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras está localizada na rua Ruth 

Neder Issa, nº 50, no bairro do Tijuco, na cidade de São João del-Rei. 

 

O bairro do Tijuco, onde se situa a escola pesquisada, é o 2º maior bairro de São 

João del-Rei, com uma população de 15.699 habitantes, de acordo com o censo 

de 2010. 
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Cortado pelo Córrego do Lenheiro, é um dos bairros mais antigos da cidade e 

recebeu esse nome devido ao fato de existir, antigamente, na região um terreno 

baldio e pantanoso, onde também ocorriam os nomes de Betume e Barro Preto, 

local de areias escuras e oleosas, composta de hidrocarboneto.  

 

A seguir, fotos da rua mais antiga e hoje a principal avenida do bairro, 

denominada Avenida General Osório. 

 

Foto 2 – Avenida General Osório na década de 1980 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/SaoJoaoDelRey 

 

Foto 3 – Avenida General Osório nos dias atuais 
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Fonte: https://www.facebook.com/SaoJoaoDelRey 

 

Bairro predominantemente residencial, possui muitas ruas asfaltadas, 

estabelecimentos comerciais e poucas áreas de lazer. Abriga duas escolas 

públicas e uma escola privada de Educação Básica. Nos últimos anos, cresceu 

bastante e ganhou três conjuntos habitacionais que fazem parte do Programa 

“Minha Casa, Minha Vida” do Governo Federal. 

 

Grande parte de sua população é considerada de baixa renda e sofre com 

problemas de infraestrutura, saneamento básico, desemprego e um índice de 

violência bem alto, onde há alto índice de vulnerabilidade social e de tráfico de 

drogas. 

 

A Escola Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras foi fundada em fevereiro de 

1968, por um grupo de pessoas, tendo a frente o idealizador Padre Antônio de 

Assis Teixeira, então vigário da Paróquia de São José Operário, sendo sua 

filosofia oferecer educação para jovens carentes da comunidade. O nome inicial 

foi Ginásio Comercial Doutor Kleber Vasques Filgueiras, denominando-se até 

1993 como Escola da Comunidade. 

 

A então denominada Escola da Comunidade de 1º e 2º Graus recebeu esse nome 

em homenagem ao médico do Hospital de Nossa Senhora das Mercês e 

prestador de serviço à comunidade à qual se dedicou. 
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A Escola da Comunidade teve como entidade mantenedora a Campanha 

Nacional de Escolas da Comunidade, que era uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, comunitária, com fins filantrópicos e reconhecida de utilidade pública 

pelo Decreto Federal nº 36.505, de 30 de novembro de 1954. Em 1994, foi 

encampada pela Prefeitura por rmeio da Lei nº 3.029, de 28/03/1994. 

 

A partir de 1998, de acordo com os Decretos nºs 2.455 e 2.468, de 4 de dezembro 

de 1998 e 8 de março de 1999, respectivamente, foi instituído o Projeto 

“Resgatando o Tempo” com a educação de jovens e adultos. Neste projeto foi 

implantada a estratégia pedagógica de aceleração de estudos desatinada a 

alunos fora da faixa etária do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries), sendo cada 

série concluída em seis meses. 

 

No mesmo local, funcionou o Infantil I e II do Pré-escolar Municipal Castelinho 

Encantado desde o ano de 1983. Eram duas escolas distintas com coordenadoras 

e equipes pedagógicas diferenciadas e em condições muito precárias. 

 

De acordo com a autorização de funcionamento nº 782/05, em 10/06/05, as 

escolas municipais Doutor Kleber Vasques Filgueiras e Pré-escolar Municipal 

Castelinho Encantado se fundiram e passaram a ser uma única; ou seja, Escola 

Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras. 

 

A escola atende a alunos da Educação Básica com as seguintes etapas de 

escolarização: 

1. Educação Infantil (4 a 5 anos) e 

2. Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 

 

O seu quadro de funcionários é composto por uma diretora e uma vice-diretora, 

quatro pedagogas, sendo duas supervisoras pedagógicas e duas orientadoras 

educacionais, um secretário escolar, dois auxiliares de secretaria e dois auxiliares 

de biblioteca, 23 auxiliares educacionais, que fazem a limpeza e preparam a 

merenda para os alunos, dois vigias e 39 professores, distribuídos nos dois turnos 

(manhã e tarde), de acordo com a quantidade de turmas. 
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A Educação Infantil II e os 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental são oferecidos 

no período da manhã (entre 7h30 e 11h50). Já a Educação Infantil I e os 1º e 2º 

anos, no período da tarde (entre 13 horas e 17h20).  

 

No ano de 2015, a escola conta com 569 alunos, sendo que 296 frequentam as 

aulas no turno da manhã e 273 estudam à tarde. São quatro salas de Educação 

Infantil I, quatro salas de Educação Infantil II, quatro salas de 1º ano, quatro salas 

de 2º ano, três salas de 3º ano, quatro salas de 4º ano e três salas de 5º ano. 

 

Quanto à sua estrutura física, o Quadro 5 nos oferece um panorama: 

 

Quadro 5 – Estrutura física da escola pesquisada 

 

Salão (Hall de entrada) 1 

Parquinho 1 

Pátio 2 

Espaço gramado 1 

Refeitório 1 

Biblioteca 1 

Sala de Atendimento Educacional Especializado 1 

Banheiro 5 

Sala de Informática 1 

Sala de Multimídia 1 

Brinquedoteca 1 

Sala de Aula 14 

Sala de Professores 1 

Sala da Direção 1 

Sala da Secretaria 1 

Sala da Supervisão Pedagógica 1 

Sala da Orientação Educacional 1 

Cozinha 1 

Depósito 1 

Fonte: informações obtidas pela pesquisadora durante a entrevista com a diretora 
da escola. 
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O IDEB da instituição foi de 6,2, o segundo maior entre as instituições municipais 

da cidade, o mesmo percentual do índice municipal, além de ter superado as 

metas projetadas pelo MEC para o ano de 2013, que seria de 5,6. 

 

O PME foi implantado na Escola Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras em 

novembro de 2013 e atende, atualmente, a 133 alunos. Isso significa que apenas 

23,37% dos alunos matriculados na escola frequentam as oficinas do Programa. 

 

Eles entram às 8 horas, quando recebem o café da manhã, e, a partir das 8h30, já 

iniciam as atividades nas oficinas. Por volta do meio-dia, fazem uma pausa para 

almoçar e, em seguida, têm um momento de descanso e relaxamento, com 

histórias e músicas. Às 13 horas, reiniciam-se as atividades com as aulas do turno 

regular, que duram até às 17h20. 

 

A escola oferece sete oficinas, a saber: Acompanhamento Pedagógico, Judô, 

Capoeira, Tecnologias Educacionais, Canto Coral, Dança e Brinquedoteca. Para 

isso, conta com o trabalho de seis monitores e uma parceria com o Centro de 

Referência e Assistência Social (CRAS) situado próximo à escola. Esse fato 

merece destaque, uma vez que a escola pesquisada é uma das poucas escolas 

da rede municipal que conseguiu firmar parcerias com outras instituições da 

cidade, de acordo com coordenadora de Ensino Integral do município de São 

João del-Rei. 

 

A escolha dessas oficinas se deu pela direção da escola, auxiliada pela 

professora comunitária, e obedeceu a critérios de afinidade com a comunidade, 

como nos mostra o depoimento da professora comunitária: 

 

Eu me lembro que eu fiz junto com a direção e nós fizemos da 
seguinte maneira: nós entramos lá no site e procuraremos 
escolher aquilo que era mais parecido com a nossa realidade. Na 
época, as oficinas escolhidas foram Acompanhamento 
Pedagógico porque tinha que ter, a Capoeira, Judô porque a 
gente acredita que nossos alunos precisavam de uma atividade 
que trabalhasse a disciplina e ao mesmo tempo permitisse que 
eles extravasassem a energia que trazem de casa, a Informática 
porque nós tínhamos o laboratório de Informática e ele não estava 
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sendo usado e Canto Coral. O CRAS oferecia nessa época uma 
oficina de teatro pra gente. 

 

No Quadro 6, podemos visualizar a programação semanal de atividades do PME 

na Escola Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras. 

 

Quadro 6 – Programação semanal de atividades do PME na Escola Municipal 

Doutor Kleber Vasques Filgueiras 

 

ATIVIDADE 

 

SEGUNDA 

 

TERÇA 

 

QUARTA 

 

QUINTA 

 

SEXTA 

Acompanhamento 

Pedagógico 

        

X 

 

X 

 

X 

  

X 

Judô         X     

Dança         X     

Brinquedoteca         X          X  

Informática         X          X  

Capoeira          X          X 

Canto Coral            X  

Fonte: informações obtidas pela pesquisadora durante a entrevista com a 
professora comunitária. 

 

Como nos revela a diretora da Escola Municipal Doutor Kleber Vasques 

Filgueiras, os monitores que ministram as oficinas do PME foram selecionados 

seguindo dois critérios básicos: possuírem formação acadêmica para a atividade 

a que se propunham desenvolver e serem moradores do bairro, uma vez que, 

segundo ela, poderia ser um facilitador para o envolvimento com os alunos e o 

Programa. 

 

No início, de acordo com as oficinas que a gente havia escolhido, 
até tentamos os bolsistas da Universidade, mas eu percebi que 
eles não tinham muito compromisso, faltavam sem avisar, não 
eram muito dedicados com os alunos. Então, eu fui ‘pescando’ 
aqui na comunidade pessoas que haviam se formado e que 
quisessem trabalhar com os alunos. Então, meus monitores 
ficaram todos da comunidade, sendo que o Luís, que é o monitor 
da oficina do Canto Coral também era aluno da Universidade na 
época. Agora, ele já se formou. Porque tivemos essa 
preocupação, sabe? Todos tinham que ter formação, não 
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adiantava colocar qualquer um que não soubesse desenvolver as 
atividades. 

 

No que se refere às oficinas ministradas pelo PME na escola, como descrito no 

documento Programa Mais Educação Passo a Passo (BRASIL, 2011), que 

orientam a implementação da Educação (em tempo) Integral nas escolas públicas 

brasileiras, são contemplados, basicamente, os seguintes macrocampos:  

 

1. Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica (Oficina de 

Ambiente de Redes Sociais); 

2. Acompanhamento Pedagógico (Alfabetização/Letramento e Matemática); 

3. Cultura, Artes e Educação Patrimonial (Dança, Canto Coral e Capoeira); e 

4. Esporte e Lazer (Judô, Recreação e Lazer/Brinquedoteca). 

 

As oficinas utilizam os espaços disponíveis na escola como o pátio, a biblioteca, a 

brinquedoteca, salas de aula, laboratório de informática e alguns espaços 

disponibilizados pela comunidade, como é o caso da sede do CRAS e da 

Biblioteca Comunitária.  

 

Ainda que o Regimento Escolar tenha sido elaborado no ano de 2008 e por isso 

não contenha qualquer artigo que versa sobre a Educação (em tempo) Integral e 

seus fins e objetivos para aquela instituição, encontramos em alguns parágrafos 

do referido documento alguns pontos que consideramos importante destacar 

nesta pesquisa. 

 

No Capítulo I (Dos Princípios, fins e objetivos da educação), artigo 2º, 

percebemos uma preocupação com “a garantia do padrão de qualidade do ensino 

e da valorização da experiência extraescolar” (REGIMENTO ESCOLAR, 2008, p. 

10).  

 

Já no Capítulo II, Objetivos específicos da escola, no seu artigo 3º, destacamos 

os seguintes parágrafos: 
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I: oferecer um ensino de qualidade 
X: formação da cidadania 
XI: valorização da cultura e dos costumes locais, enfatizando 
valores que estão se perdendo ao longo do tempo (REGIMENTO 
ESCOLAR, 2008, p. 11). 

 

Nesse sentido, identificamos uma clara necessidade da instituição de garantir aos 

alunos uma aprendizagem de qualidade, sem deixar de lado a formação humana 

e a valorização dos saberes da comunidade, o que vai ao encontro dos objetivos 

firmados pelos documentos norteadores do PME, já citados anteriormente, nesta 

pesquisa. 

 

No que se refere ao PPP, só tivemos acesso ao documento, também elaborado 

no ano de 2008, uma vez que, segundo informação prestada pela supervisora 

pedagógica da escola, ele está sendo reformulado com a participação da 

comunidade escolar. 

 

Nesse documento, também, foi possível considerarmos alguns pontos que 

julgamos relevantes para o alcance dos objetivos deste estudo empírico. 

 

No capítulo relativo às propostas e ações para situações diagnosticadas pela 

comunidade escolar, o PPP da Escola Municipal Doutor Kleber Vasques 

Filgueiras estabelece metas para resolver problemas como “a defasagem na 

alfabetização”, “a infrequência e evasão dos alunos em situação de 

vulnerabilidade social” e “a valorização das manifestações artísticas e culturais da 

comunidade local”. 

 

Mesmo que, assim como no Regimento Escolar, o PPP não cite explicitamente a 

expressão Educação (em tempo) Integral, ele nos revela uma concepção de 

educação numa visão emancipadora, compromissada com a 

 

participação dos educadores, educandos e das comunidades que 
podem e devem contribuir para ampliar os tempos e os espaços 
de formação de nossas crianças, adolescentes e jovens na 
perspectiva de que o acesso à educação pública seja 
complementado pelos processos de permanência e aprendizagem 
(BRASIL, 2009). 
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Nessa perspectiva, observamos na fala de todos os entrevistados uma evidente 

preocupação em ampliar o universo educacional, social e cultural dos alunos que 

participam das oficinas do PME, uma vez que suas famílias não dispõem de 

recursos financeiros ou tempo disponível para proporcionar-lhes outras atividades 

educativas, culturais ou esportivas. 

 

2.3 Os alunos atendidos pelo PME na Escola Municipal Doutor Kleber 

Vasques Filgueiras 

 

Dos 133 alunos que frequentam o PME na Escola Municipal Doutor Kleber 

Vasques Filgueiras, 67 alunos têm idade entre seis e sete anos e 66 alunos entre 

oito e 11 anos. Eles estão distribuídos em 5 turmas de, aproximadamente 25 

alunos, de acordo com a idade e a série em que estudam. 

 

De início, o Programa oferece vagas para todos os alunos, cujas famílias se 

mostram interessadas. No entanto, como ainda não tem condição de atender a 

todos por falta de recursos humanos disponíveis, a Direção juntamente com a 

Professora Comunitária fazem uma triagem: têm preferência de vaga aqueles 

alunos que são beneficiários do Bolsa Família e se apresentam em risco de 

vulnerabilidade social, como nos mostra o depoimento a seguir: 

 

A princípio, é para priorizar as crianças de risco né, pra tirar da 
rua... Tem criança aqui que corre esse risco e outros não. Então, a 
gente acolhe à medida que foram procurando. E tem uma lista de 
espera ainda, que está com muita criança lá e são poucos 
monitores. E se a turma fica muito grande, complica. Eles não dão 
conta e as crianças ficam muito agitadas (PROFESSORA 
COMUNITÁRIA, 2015). 

 

Mais da metade dos alunos são meninos e apresentam algum distúrbio de 

comportamento ou dificuldade de aprendizagem relatados pelas professoras do 

turno regular. São crianças rotuladas como “agitadas”, “nervosas”, “hiperativas”, 

“distraídas”, “agressivas”. 

 

Geralmente, quando temos que decidir se um aluno vai fazer parte 
do Mais Educação, procuramos a professora e perguntamos como 
é aquele aluno em termos de aprendizagem e comportamento na 
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sala de aula e procuramos dar prioridade àqueles que precisam 
mais que a nosso ver são os que têm dificuldade de 
aprendizagem, comportamento difícil e famílias desestruturadas 
(DIRETORA, 2015). 

 

Nesse caso, julgamos necessário registrar que não existe um diagnóstico mais 

preciso; isto é, uma pesquisa mais aprofundada sobre esses alunos. A escolha 

destes é feita baseando-se apenas em uma pequena entrevista realizada com 

algum familiar deles e a opinião do professor do turno regular sobre eles. 

 

Das entrevistas realizadas nesta pesquisa, pudemos destacar os seguintes 

aspectos sobre o perfil desses alunos que serão descritos no parágrafo a seguir. 

 

Dos alunos  atendidos pelo Programa Mais Educação na Escola Municipal Doutor 

Kleber Vasques Filgueiras, aproximadamente 80% deles são provenientes de 

famílias monoparentais, compostas por mães e filhos ou avós e netos. No que se 

refere aos beneficiários do Bolsa-Família, somam aproximadamente 70% desses 

alunos. Existem, em torno de 90%  

de alunos do PME que possuem algum familiar com dependência química e 30% 

deles são filhos de presidiários. 

 

De acordo com os profissionais entrevistados, 90% desse alunos possuem  

alguma dificuldade de aprendizagem no que se refere aos conteúdos ministrados 

no turno regular e 40% deles apresentam problemas emocionais e de 

comportamento, relatados pelos professores, colegas de turma e auxiliares 

educacionais. 

 

É importante que deixe claro que essas classificações apontadas pelos 

entrevistados se tratam apenas de suposições feitas através de uma observação 

da realidade. Sendo assim, devem ser relativizados, já que não são frutos de 

diagnósticos feitos por profissionais especializados e, apenas 50% dos alunos 
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que frequentam o PME na escola, foram encaminhados a um Serviço 

Médico/Social (Núcleo de Saúde Mental16 e CEREI17. 

 

O que pudemos apreender das falas dos entrevistados sobre as questões trazidas 

pelos alunos é que um problema recorrente enfrentado pelo PME na escola são 

os distúrbios de conduta. Isso, segundo os sujeitos da pesquisa, dificulta bastante 

a realização das atividades e o manejo de turma por parte dos monitores. Mas 

esse não é um problema vivido apenas pelo Programa. O turno regular também 

encontra muitas dificuldades com a disciplina e o envolvimento dos alunos nas 

atividades propostas. 

 

A seguir, o depoimento da professora comunitária ilustra bem essa preocupação 

quanto ao comportamento dos alunos. 

 

Têm uns alunos bem agressivos, bem agitados. Aí, você vai ver o 
histórico, conhecer a família e entende um pouco por que são 
assim. Estamos com vários problemas de agressividade de alguns 
alunos. Tudo é bater, colocar a mão, empurrar. A gente vai 
conversando, vai conversando e vai dando chance, mas às vezes 
é preciso sermos mais duros com eles. Aí, ficam em casa uns dias 
para pensar no que fizeram. Mas isso também é um problema no 
turno regular. Se dá trabalho no regular, dá trabalho no projeto 
(PROFESSORA COMUNITÁRIA, 2015). 

 
 

 
 
 

 

 

 

                                                           
16 O Núcleo de Saúde Mental do município de São João del-Rei é um órgão vinculado à Secretaria 
de Saúde Municipal. Seu objetivo é o atendimento psicológico e psiquiátrico de crianças, jovens, 
adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social de todos os bairros da cidade. Os 
encaminhamentos geralmente são feitos pelos médicos do Programa “Saúde da Família”, 
pediatras dos Postos de Saúde ou Orientadores Pedagógicos de escolas públicas da cidade. 
17 O Centro de Referência em Educação Inclusiva (CEREI) é uma instituição pública vinculada à 
Secretaria Municipal de Educação que atende aos alunos com deficiência e transtornos globais do 
desenvolvimento das escolas do município de São João del-Rei.  
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CAPÍTULO III: A REALIDADE DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 

(EM TEMPO) INTEGRAL 

 “O fazer educativo, em qualquer espaço 

de aprendizagem, exige uma constante 

abertura para ouvir e reconhecer a 

comunidade e seus atores”.  

 (Isa Guará) 

 

Neste capítulo, pretendemos apresentar e analisar os dados colhidos durante a 

pesquisa de campo, seja por meio das entrevistas realizadas ou da aproximação 

com o campo pesquisado. Assim, elegemos algumas categorias de análise no 

que se refere a todo o material coletado durante nosso estudo empírico. 

 

No primeiro tópico, que se refere à organização do PME na Escola Municipal 

Doutor Kleber Vasques Filgueiras, foram escolhidas as seguintes categorias a 

serem analisadas nesta pesquisa: o tempo, os espaços e as atividades 

desenvolvidas pelas oficinas do referido Programa. 

 

No segundo tópico, procuramos analisar como o Programa Mais Educação pode 

atuar como viabilizador da aprendizagem e da inclusão social de alunos em 

situação de vulnerabilidade social. 

 

3.1 A organização dos espaços, tempos e atividades na Escola Municipal 

Doutor Kleber Vasques Filgueiras 

 

Falar sobre Educação (em tempo) Integral pressupõe que se fale também na 

ampliação de espaços educativos e da ampliação da jornada escolar dentro de 

uma escola, a qual compreenda outras atividades que não sejam tão somente as 

atividades curriculares, mas que contribuam para a formação mais completa do 

ser humano e para a construção da cidadania.  

 

Nesse sentido, quando a escola concebe uma Educação (em tempo) Integral, ela 

pode e deve contemplar outros espaços da vida social, como a cidade e a 
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comunidade, e ampliar a rede de práticas de atores e instituições sociais. Dessa 

forma, como nos diz Arroyo (2012), a escola passa a ser compreendida como um 

dos espaços e tempos educativos formadores, culturais e essenciais, mas não se 

apresenta como único espaço onde se possa vivenciar o processo educativo. Por 

isso, é preciso que consideremos os demais espaços que fazem parte do convívio 

desses alunos. 

 

Assumindo essa perspectiva, o Programa Mais Educação surge no cenário 

educacional brasileiro como uma “estratégia do governo federal para a promoção 

da educação integral em jornada ampliada no Brasil contemporâneo” (BRASIL, 

2011). O que se almeja é a ampliação de tempos, espaços e oportunidades 

educativas para a qualificação da educação pública no Brasil, garantindo uma 

educação de qualidade a todos. 

  

Seguindo essas premissas, a pesquisa, que ora se apresenta, pretendeu analisar, 

neste tópico, como são organizadas as oficinas oferecidas pelo PME na Escola 

Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras, levando-se em consideração os 

espaços, o tempo e as atividades desenvolvidas, bem como a percepção que os 

profissionais envolvidos revelam desse processo. 

 

Desde o início do processo de pesquisa empírica, pudemos perceber que a 

negociação para a utilização dos espaços pelas atividades que compõem as 

oficinas do PME na escola nunca se apresentou como um problema, uma questão 

a ser resolvida e que pudesse comprometer o bom funcionamento do trabalho 

pedagógico. Isso fica bem claro quando destacamos a fala de uma das 

professoras do turno regular sobre a utilização dos espaços escolares pelas 

crianças que frequentam o PME: 

 

Acho que dá pra eles usarem tudo que precisam: o pátio, o 
gramado, o hall, a sala de vídeo, a informática, a brinquedoteca. 
Tem também as salas de aula do Mais Educação. Porque a 
escola é grande. Então, fica fácil. É só fazer os horários. Nunca vi 
dar problema entre as oficinas e as professoras do regular, não 
(PROFESSORA DO TURNO REGULAR I, 2015). 

 



84 
 

Nesse sentido, os espaços oferecidos pela Escola Municipal Doutor Kleber 

Vasques Filgueiras tem atendido às demandas do PME perante as necessidades 

das crianças, o que pode gerar uma ideia de pertencimento e identificação com a 

escola e, por consequência, promover experiências e vivências transdisciplinares, 

como nos afirma Madalena Freire (1994, p. 96): 

 

O espaço retrata a relação pedagógica. Nele é que nosso conviver 
vai sendo registrado, marcando nossas descobertas, nosso 
crescimento, nossas dúvidas. O espaço é o retrato da relação 
pedagógica porque registra, concretamente, através de sua 
arrumação [...] e organização [...] a nossa maneira de viver essa 
relação. 

     

A fala da diretora da escola também corrobora a ideia de que o PME na escola 

encontrou as “portas abertas”, podendo utilizar os espaços escolares da maneira 

que necessitarem para a realização das atividades das oficinas: 

 

Desde o começo da implantação do Mais Educação aqui na 
escola, fizemos questão de deixar claro que era um projeto de 
toda a escola. Não era, nem meu, nem da professora comunitária, 
e foi assim que aconteceu. Procuramos organizar horários para 
que todos pudessem utilizar os espaços que dispomos aqui. Falo 
sempre para os professores e monitores que nós somos 
privilegiados, nossa escola é muito rica (DIRETORA, 2015). 

 

No que diz respeito à ocupação do território, entendemos que, numa perspectiva 

de Educação (em tempo) Integral, as oficinas podem e devem ser desenvolvidas 

além da sala de aula, ocupando espaços educativos oferecidos pela comunidade 

e pela cidade. 

 

Assim, como nos afirma Ávila (2012), “andar pelas ruas da cidade é vislumbrar as 

possibilidades de ensino-aprendizagem que são produzidas pelos espaços 

urbanos”.  

 

No Decreto nº 7.083 (BRASIL, 2010), que dispõe sobre o PME, encontramos dois 

artigos que nos indicam que a ampliação dos espaços educativos é preocupação 

central na proposta do referido Programa: 

 
Art. 1º § 3º As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do 
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espaço escolar, de acordo com a disponibilidade da escola, ou 
fora dele sob orientação pedagógica da escola, mediante o uso 
dos equipamentos públicos e do estabelecimento de parcerias 
com órgãos ou instituições locais. 
 
Art. 2º Princípios da educação integral, no âmbito do Programa 
Mais Educação: 
 
II. a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento 
de atividades de educação integral, por meio da integração dos 
espaços escolares com equipamentos públicos como centros 
comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques, museus e 
cinemas; 
[...] 
V. o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com 
a readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, 
e à gestão, à formação de professores e à inserção das temáticas 
de sustentabilidade ambiental nos currículos e no 
desenvolvimento de materiais didáticos. 

 

Mas, infelizmente, a realidade ainda é pouco consonante com essa proposta. A 

cidade, muitas vezes, não é considerada pelos educadores, e até mesmo pelas 

próprias famílias, como um espaço apropriado para acolher nossas crianças e 

jovens. Ela pode ser perigosa, feia, violenta, barulhenta, poluída, inóspita. Ao 

mesmo tempo em que ela não nos parece hospitaleira, percebemos que o que 

nos falta é a reinvenção do “olhar para a cidade”, assim como nos define tão bem 

Rubem Alves (2004, p. 114): “Confesso minha dificuldade em perceber a beleza 

da cidade. Não me vejo belo refletido nela. Mas sei que o problema não está na 

cidade. Está nos meus olhos”.  

 

Os sujeitos entrevistados reconhecem essa e outras dificuldades a respeito de se 

“ocupar a cidade”. Muitas vezes, há uma distância enorme entre a escola e a 

cidade, não apenas uma distância física, mas uma incapacidade intrínseca da 

cidade e de seus moradores de acolherem a proposta de uma educação além dos 

muros da escola. Por sua vez, há escolas que se fecham, que não se permitem 

comunicar com o mundo existente ou estabelecer parcerias que potencializem a 

relação com a comunidade numa perspectiva de território educativo. E há ainda 

os entraves de ordem financeira, o que significa que, muitas vezes, faltam 

recursos para viabilizar a ocupação da cidade. 
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As falas a seguir ilustram muito bem aquilo que pensam alguns entrevistados 

sobre esse desafio enfrentado pela Educação (em tempo) Integral: 

 

Ah, a ocupação dos espaços da cidade ainda é muito tímida a 
meu ver. Já conseguimos participar de algumas festividades, mas 
fica restrito à comunidade próxima à escola. O ano passado a 
gente ia pro aniversário da cidade, mas aí, devido a problemas 
financeiros, nós não pudemos. Mas, assim, eu sinto que algumas 
escolas já estão. Por exemplo, eu ontem abri o Face eu vi lá, o 
Domingos Horta, eles foram lá no lixão. Quem impulsionou isso foi 
o Programa, entendeu? Tem algumas coisas sim, mas ainda tá 
muito tímido, né? Aqui em São João, tem muita coisa, os museus, 
o Teatro, o Conservatório de Música. Eu ainda não vi nada 
acontecendo nesses lugares. Tá meio tímido ainda, a escola tá 
fazendo de acordo com o jeitinho que ela tem, mas reconheço que 
elas precisam avançar nesse sentido (COORDENADORA DO 
ENSINO INTEGRAL, 2015). 

 

A gente tem até vontade de levar os alunos para muitos lugares, 
temos muitas ideias. Mas a escola fica longe do centro da cidade 
e fica muito difícil ‘bancar’ o ônibus. Ano passado, nós levamos o 
Coral do Mais Educação para cantar no Teatro da UFSJ, mas a 
escola teve que se virar para pagar o ônibus. Não tivemos 
nenhuma ajuda da Secretaria Municipal de Educação 
(SUPERVISORA PEDAGÓGICA, 2015). 

 

É importante ressaltarmos que as questões envolvendo a qualidade e quantidade 

de espaços escolar e educativo, dentro e fora da escola, é anterior à chegada do 

Programa Mais Educação e da Educação Integral nas escolas brasileiras. É fato 

que basta darmos uma volta pelas instituições escolares que poderemos observar 

que muitas delas, feias ou bonitas, grandes ou pequenas, estruturadas ou não, 

não têm dado conta de acolherem em seus espaços as necessidades e os 

desejos de uma educação de qualidade, seja em jornada parcial ou numa 

Educação (em tempo) Integral! 

 

Acreditamos que a ampliação e a reinvenção dos espaços educativos dependem 

de uma reflexão sobre a gênese do espaço e do território escolar, buscando 

compreender quando e por que eles se fizeram assim. Além disso, exige que 

compreendamos a relação do espaço com a educação, para identificarmos o 

potencial educativo da escola e do seu território, seja ele cidade ou campo. 
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Segue um mosaico com fotos dos diversos espaços utilizados pelos alunos da 

escola, inclusive aqueles que frequentam as oficinas do PME: 

 

Foto 4 – Espaços utilizados pelas oficinas do PME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora. 
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No que se refere à ampliação e organização do tempo escolar, antes de 

apresentar nossas análises, gostaríamos de fazer algumas considerações que 

julgamos necessárias para a compreensão da relevância de refletir sobre a 

variável tempo numa perspectiva de uma educação integral. 

 

Outra dimensão significativa que qualifica as relações é o tempo. A organização 

do tempo escolar é de suma importância para a vivência e aprendizagem dos 

alunos, como também para a ocupação dos espaços educativos. Assim como nos 

afirma Cavaliere (2007, p. 1015): 

 

Dentre os meios de organização do tempo social, destaca-se o 
tempo de escola, que, sendo a mais importante referência para a 
vida das crianças e adolescentes, tem sido, no mundo 
contemporâneo, um pilar para a organização da vida em família e 
da sociedade em geral.  

 

Nesse sentido, o tempo que uma criança ou adolescente permanece na escola é 

uma construção social que pode ser ressignificada (ou não) em experiências mais 

ricas que as desenvolvidas habitualmente. Seguindo essa lógica, podemos 

afirmar que a aprendizagem de certa experiência do tempo está implícita em sua 

forma organizacional. Assim como já foi dito sobre o espaço, na citação de Paulo 

Freire, a materialidade do tempo influencia indiscutivelmente na relação 

pedagógica que se estabelece. 

 

Sendo assim, consideramos que uma nova cultura escolar só pode ser possível 

se mudarmos a concepção de tempo educativo que vigora em nossas escolas. O 

PME, quando insiste na ampliação de jornada escolar, entende ampliação como 

abertura, como aprendizado de um novo olhar sobre o tempo e suas diferentes 

relações com o território, com jeitos novos de vivenciar conteúdos e espaços 

entrelaçados em outras experiências de aprendizagens. 

 

De acordo com Moll (2009, p. 13), “o que caracteriza a educação integral é a 

necessidade de ampliar e qualificar o tempo escolar, superando o caráter parcial 

e limitado que as poucas horas diárias proporcionam”. Mas, para isso, não basta 

apenas alargarmos o período de permanência da criança na escola por um prazo 
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maior do que as habituais quatro horas diárias. É preciso um planejamento 

pedagógico adequado sem cairmos no enfadonho tempo deste na reprodução de 

padrões tradicionais.  

 

A ampliação do tempo escolar deve significar muito mais que a extensão do 

modelo que todos conhecemos. Deve implicar uma nova organização curricular, 

baseada na flexibilidade e interdisciplinaridade, como concepção para o trabalho 

dos educadores, sejam eles professores do turno regular ou monitores do PME. 

 

A organização do tempo na Educação (em tempo) Integral deve garantir, num 

turno de sete a nove horas diárias, um equilíbrio entre diferentes tipos de 

atividades, que propiciem um clima de bem-estar, colaboração e trocas de 

saberes, favorecendo o bom aproveitamento escolar. 

 

Assim, uma Educação (em tempo) Integral, que se propõe a ser inventiva e 

transformadora, necessita de um tempo inventivo, integral e transformador. 

Experimentar outro tempo da/na escola e fora dela, outro tempo da/na cidade, 

requer novas formas de encontro, lugares e jeitos de fazer educação. 

 

Partindo dessas premissas para a análise do contexto pesquisado, pudemos 

verificar que o tempo diário que as crianças permanecem na Escola Municipal 

Doutor Kleber Vasques Filgueiras é de 9h20min, sendo que o tempo dispensado 

às atividades propostas pelo PME é de aproximadamente três horas, organizado 

em oficinas de 1h15min. 

 

Os alunos foram divididos em turmas de mais ou menos 25 alunos, agrupados de 

acordo com a idade, a saber: 

 

 Turma da manhã: alunos de seis e sete anos. 

 Turma da tarde: alunos de oito, nove e dez anos. 
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Os Quadros 7 e  8 nos permitem um panorama das atividades desenvolvidas com 

as crianças que participam do PME na escola pesquisada, com seus respectivos 

horários de cada oficina. 

 

É importante ressaltarmos que nem todas as oficinas são oferecidas a todos os 

alunos. Isso acontece ao considerarmos a disponibilidade dos monitores e o 

oferecimento de algumas oficinas pelo CRAS do bairro do Tijuco mediante uma 

parceria firmada com a escola desde o início da implantação do PME. 

 

Como os alunos que frequentam as oficinas no turno da manhã são em menor 

quantidade e mais disciplinados, segundo a professora comunitária, eles foram 

agrupados em duas turmas. Esses alunos terminam as oficinas por volta das 11 

horas, seguem para o almoço e, logo depois, têm um pequeno horário para 

relaxamento, ouvindo músicas e histórias. Às 13 horas, iniciam-se as aulas no 

turno regular. 
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Quadro 7 – Horário das do PME na Escola Municipal Doutor Kleber Vasques 

Filgueiras (Turma da manhã) 

  

HORÁRIO 

 

Turma 1 - MANHÃ 

 

Turma 2 - MANHÃ 

 

 8:00 às 8:30 Acolhida Acolhida 

 8:30 às 9:45 Canto Coral Acompanhamento Pedagógico 

 9:45 às 11:00 Acompanhamento Pedagógico Canto Coral 

  Refeição Refeição 

 8:00 às 8:30 Acolhida Acolhida 

 8:30 às 9:45 Acompanhamento Pedagógico Informática 

 9:45 às 11:00 Informática Acompanhamento Pedagógico 

  Refeição Refeição 

 8:00 às 8:30 Acolhida Acolhida 

 8:30 às 9:45 Recreação Acompanhamento Pedagógico 

 9:45 às 11:00 Acompanhamento Pedagógico Recreação 

  Refeição Refeição 

 8:00 às 8:30 Acolhida Acolhida 

 8:30 às 9:45 Canto Coral Informática 

 9:45 às 11:00 Informática Canto Coral 

  Refeição Refeição 

 8:00 às 8:30 Acolhida Acolhida 

 8:30 às 9:45 Acompanhamento Pedagógico Recreação 

 9:45 às 11:00 Recreação Acompanhamento Pedagógico 

  Refeição Refeição 

Fonte: informações obtidas pela pesquisadora por meio da entrevista realizada 
com a professora comunitária. 

 

Já os alunos que participam das oficinas no turno da tarde, por serem em maior 

quantidade e apresentarem maiores problemas de disciplinas, foram divididos em 

três turmas. Eles frequentam as aulas do turno regular na parte da manhã, depois 

almoçam, também fazem um relaxamento e iniciam as oficinas do Programa a 

partir das 13 horas. 
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Quadro 8 – Horário das oficinas do PME na Escola Municipal Doutor Kleber 

Vasques Filgueiras (Turma da tarde) 

  

HORÁRIO 

 

Turma 3 - TARDE 

 

Turma 4 - TARDE 

 

Turma 5 - TARDE 

 

 13:00 às 

14:00 Canto Coral 

Acompanhamento 

Pedagógico Informática 

 14:00 às 

15:00 Informática Canto Coral 

Acompanhamento 

Pedagógico 

 15:00 às 

16:00 

Acompanhamento 

Pedagógico Informática Música (Lucas) 

 13:00 às 

14:00 Dança (CRAS) Capoeira 

Acompanhamento 

Pedagógico 

 14:00 às 

15:00 Capoeira 

Acompanhamento 

Pedagógico  Dança (CRAS) 

 15:00 às 

16:00 

Acompanhamento 

Pedagógico Dança (CRAS) Capoeira 

 13:00 às 

14:00 Informática Canto Coral 

Acompanhamento 

Pedagógico 

 14:00 às 

15:00 Canto Coral 

Acompanhamento 

Pedagógico Informática 

 15:00 às 

16:00 

Acompanhamento 

Pedagógico Informática Canto Coral 

 13:00 às 

14:00 Dança Capoeira 

Acompanhamento 

Pedagógico 

 14:00 às 

15:00 Capoeira 

Acompanhamento 

Pedagógico Dança 

 15:00 às 

16:00 

Acompanhamento 

Pedagógico Dança Capoeira 

 13:00 às 

14:00 Judô Canto Coral 

Acompanhamento 

Pedagógico 

 14:00 às 

15:00 Canto Coral 

Acompanhamento 

Pedagógico Judô 

 15:00 às 

16:00 

Acompanhamento 

Pedagógico Judô Canto Coral 

Fonte: informações obtidas pela pesquisadora por meio da entrevista realizada 
com a professora comunitária. 
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Como no Manual Operacional de Educação Integral (BRASIL, 2014) não é 

especificada qual deve ser a duração de cada oficina, foi a professora comunitária 

da escola quem a definiu ao organizar o cronograma de atividades. Isso ficou bem 

claro na entrevista concedida por ela, quando disse: 

 

Fui organizando as oficinas de acordo com os macrocampos 
escolhidos e a disponibilidade dos monitores. Optei por oficinas 
com um tempo maior, pois, se deixasse por exemplo só 50 
minutos, não daria tempo de fazer nada, de realizar qualquer 
atividade direito. Até organizar os alunos! Isso demora muito 
(PROFESSORA COMUNITÁRIA, 2015). 

 

Nesse sentido, vale a pena ser mencionado que a decisão de alargar o módulo de 

50 minutos com a finalidade de proporcionar um tempo maior para que as oficinas 

transcorressem com mais qualidade já representa um rompimento com a cultura 

escolar e uma abertura para novos “arranjos” no que diz respeito ao planejamento 

das atividades escolares. 

 

No que concerne à qualidade do tempo dispensado às oficinas, tanto a professora 

comunitária quanto os monitores entrevistados concordam estarem bem 

satisfeitos com o trabalho realizado. 

 

Eu me sinto bem satisfeita, feliz com o Mais Educação aqui na 
escola. As crianças adoram as atividades e algumas falam que 
nem gostariam de voltar pra casa, que adoram ficar na escola. Os 
professores do regular também têm elogiado muito 
(PROFESSORA COMUNITÁRIA, 2015). 
 
Todos os dias quando chego na escola, os meninos vêm me 
abraçar e perguntar o que trouxe de diferente para fazermos. Por 
isso acho que apesar de todas as dificuldades, estou realizando 
um trabalho de qualidade (MONITORA DE ACOMPANHAMENTO 
PEDAGÓGICO, 2015). 

 

Julgamos importante ressaltar que, em grande parte das entrevistas realizadas, 

principalmente com os monitores do PME, revela-se claramente a dimensão 

afetiva presente nas relações interpessoais durante a realização das oficinas, até 

mesmo refletindo-se num clima mais amigável em toda a escola. Os professores 

entrevistados afirmam a alegria e a motivação dos alunos em participarem das 

atividades propostas, como também na maneira como se relacionam entre eles e 
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com os profissionais da escola. Segundo os entrevistados, “as crianças agora 

agem com mais respeito, carinho, paciência e compreensão” (PROFESSORA DO 

TURNO REGULAR, 2015). 

 

A diretora atual da escola acredita na qualidade do trabalho, mas pensa que as 

atividades oferecidas pelo PME ainda podem melhorar e muito: 

 

Sei que os monitores se esforçam muito para fazer um bom 
trabalho, mas ainda falta muita coisa: condições materiais e 
capacitação para os monitores e pros demais profissionais que 
trabalham diretamente com o Mais Educação. Meus meninos 
precisam de muito. Eles têm pouco acesso à cultura e à educação 
nessa comunidade. Então, eu quero o melhor para eles. Às vezes, 
percebo que as atividades das oficinas não estão muito 
interessantes e as crianças ficam sem estímulo. Isso não pode 
acontecer. Afinal, o Programa é para eles (DIRETORA DA 
ESCOLA, 2015). 

 

Entendemos que, na perspectiva dos sujeitos entrevistados nesta pesquisa, a 

extensão do tempo deve ser acompanhada pela qualidade das atividades que 

constituem a Educação (em tempo) Integral na referida escola. Mas pudemos 

constatar também, nas entrevistas realizadas, uma visão bastante 

assistencialista, em que a preocupação com o tempo ocioso das crianças nas 

ruas por si só já justificava a permanência delas na escola. 

 

Gostaríamos de deixar claro que o debate sobre a ampliação do tempo nas 

escolas brasileiras está apenas no começo, como nos orienta o Texto de 

Referência para o Debate Nacional (2009): 

 

Não pode ser colocado exclusivamente como uma questão de 
aumento de tempo nem como espaço de atividades 
extracurriculares, assistencialistas e complementares, mas como 
condição precípua para que se possa organizar um currículo 
capaz de integrar os diversos campos de conhecimento e as 
diversas dimensões formadoras da criança, do pré-adolescente, 
do adolescente, do jovem e do adulto na contemporaneidade 
(BRASIL, 2009, p. 49). 

 

Como nos afirma Cavaliere (2007), não existe uma associação clara e explícita 

entre o aumento do tempo escolar e a melhoria no desempenho dos estudantes. 
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É preciso que se tenha definida a concepção de escola de tempo integral que se 

deseja oferecer. Almejamos uma escola assistencialista para os privilegiados, que 

deva suprir as deficiências gerais da formação? Ou queremos uma escola 

democrática, na qual o tempo integral seria um meio para proporcionar uma 

educação mais efetiva do ponto de vista cultural, com o aprofundamento do 

espírito crítico e de vivências emancipatórias? 

 

Torna-se necessário refletir, então, para que sigamos em direção de 

 

uma proposta pedagógica para escolas de tempo integral que 
repense as funções da instituição escolar na sociedade brasileira, 
que a fortaleça através de melhores equipamentos, do 
enriquecimento de suas atividades e das condições adequadas de 
estudo e trabalho para alunos e professores, o que poderá trazer 
algo de novo e que represente crescimento na qualidade do 
trabalho educativo (CAVALIERE, 2007, p. 1032). 

 

Em se tratando das atividades oferecidas aos alunos pelo PME, na Escola 

Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras, além das entrevistas feitas com os 

profissionais responsáveis pelo Programa, também tivemos a oportunidade de 

acompanhar algumas oficinas e registrar nossas impressões por meio do diário de 

campo e de fotos devidamente autorizadas pelos responsáveis. 

 

Sendo assim, iremos traçar um pequeno perfil da prática cotidiana observada 

durante a pesquisa. Iniciaremos com um quadro panorâmico contendo as 

informações sobre os macrocampos escolhidos, oficinas e atividades 

desenvolvidas com o intuito de aproximar, mesmo que superficialmente, o leitor 

da realidade vivida pelos alunos dessa escola. 
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Quadro 9 – Atividades desenvolvidas pelas oficinas do PME 

Macrocampos Oficinas Atividades desenvolvidas 

Acompanhamento     

Pedagógico 

Orientação de 

Estudos, Leitura e 

Matemática 

Leitura de livros de 

histórias, produção de 

textos, desenhos livres e 

orientados, produção de 

maquetes, jogos 

pedagógicos diversos, 

Olímpiada de Matemática, 

atividades de pintura e 

modelagem, e café 

literário. 

Comunicação, Uso de 

Mídias e Cultura Digital e 

Tecnológica 

Oficina de Ambiente 

de Redes Sociais 

Jornal Escolar, jogos on-

line, histórias em 

quadrinhos, edição de 

textos e campeonato de 

games. 

Cultura, Artes e Educação 

Patrimonial 

Dança, Canto Coral e 

Capoeira 

Iniciação musical de canto 

e danças afro-brasileiras, 

ensaio da fanfarra e 

apresentações para a 

comunidade escolar. 

Esporte e Lazer Judô, Recreação e 

Lazer/Brinquedoteca 

Atividades técnicas e 

lúdicas, brincadeiras ao ar 

livre, Hora da fantasia, 

atividades livres, 

participação em eventos 

comunitários. 

Fonte: informações obtidas pela pesquisadora por meio da entrevista realizada 
com a professora comunitária. 

 

Como já foi explicitado anteriormente, cada oficina tem um monitor responsável 

que planeja as atividades e as desenvolve com os alunos de acordo como um 
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horário preestabelecido. Esses monitores demonstram uma preocupação 

constante com a motivação dos alunos para o trabalho proposto, como fica claro 

no depoimento a seguir: 

 

É claro que planejamos todas as oficinas, mas, às vezes, é 
preciso mudar os planos, pois já aconteceu de trazer uma 
atividade que eu achava muito legal e os meninos não se 
interessarem por ela. Aí, a aula ficou chata e eles começaram a 
bagunçar. Tive que mudar na hora, improvisar uma nova 
atividade. Por isso, quando vou planejar, sempre penso: ‘Será que 
meus alunos vão gostar?’ (MONITORA DE INFORMÁTICA, 2015). 

 

 Foto 5 – Oficina de Ambiente e Redes Sociais  

 

Fonte: arquivo da pesquisadora. 

 

A oficina de Acompanhamento Pedagógico, além de trabalhar a leitura, a escrita e 

os conhecimentos matemáticos, procura trazer atividades lúdicas, diversificadas e 

prazerosas, para atrair a atenção dos alunos e motivar sua participação, como a 

confecção de maquetes, murais, apresentações de teatro e diversos materiais 

que, num segundo momento, fazem parte de uma mostra exibida numa exposição 

no final do ano. Percebemos um maior envolvimento dos alunos, o que 

proporciona novas aprendizagens e melhor conhecimento de mundo. Tudo isso 
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fica claro quando analisamos a seguinte fala da monitora de acompanhamento 

pedagógico: 

 

Se não fizer uma atividade que seja do interesse deles, 
principalmente os alunos maiores, não tenho rendimento, a 
atividade não flui. Então, procuro estimulá-los no início de cada 
atividade que vou desenvolver. Canto, conto uma história. Aí, eles 
se animam. Se for só atividade na folha, não funciona mesmo. 
Tem que ter música e arte no meio (MONITORA DE 
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, 2015). 

 

A seguir, encontram-se fotos que ilustram muito bem o trabalho dessa oficina e o 

esforço de todos para fazer do PME um ambiente acolhedor para os alunos. A 

Foto 6 mostra a atividade intitulada “Café Literário”, na qual os alunos puderam 

ouvir histórias, ler livros de sua preferência e trocar impressões sobre ele. Em 

seguida, foi servido a todos um delicioso café. Já a Foto 7 ilustra uma exposição 

de maquetes do bairro onde vivem construídas pelos alunos. 

 

Foto 6 – Café Literário 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora. 
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Foto 7 – Exposição de maquetes 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora.                              

 

As oficinas de capoeira, recreação e judô também possibilitam atividades lúdicas 

e prazerosas, em que os alunos aprendem a conviver, compartilhar e se respeitar. 

Participam também de apresentações nas ruas do bairro, com o intuito de divulgar 

o PME e a importância da atividade física e do esporte em geral. 

 

Foto 8 – Oficina de judô – alunos se apresentando em uma feira promovida 

pela TV Integração nas ruas do bairro 

 

  

Fonte: arquivo da pesquisadora. 
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Foto 9 – Oficina de capoeira – alunos se apresentando em uma feira 

promovida pela TV Integração nas ruas do bairro 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora. 

 

Foto 10 – Piquenique realizado pela oficina de recreação em um pequeno 

bosque, pertencente à creche do bairro, que fica próximo à escola         

 

Fonte: arquivo da pesquisadora. 
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A oficina de Canto Coral oferece iniciação e percepção musical aos alunos do 

Programa, além de dar o suporte necessário para a formação da fanfarra da 

escola no dia de 7 de setembro. O coral da escola também já foi convidado para 

participar de várias comemorações promovidas pela Prefeitura da cidade, como 

ilustrado na Foto 11, quando o coral da escola se apresentou na formatura do 

Curso de Aperfeiçoamento de Professores da Educação Básica (CAPEB). 

 

Foto 11 – Apresentação do Coral na UFSJ: formatura do CAPEB 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora. 

 

Foto 12 – Fanfarra no Desfile de 7 de setembro de 2015 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora. 
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Gostaríamos de destacar que o monitor da oficina de Canto Coral é bastante 

experiente no trabalho com crianças dessa faixa etária, por haver trabalhado por 

mais de dez anos no Conservatório de Música da cidade, realizando as atividades 

com tranquilidade e eficiência. Por ser morador do bairro, ele também se 

interessou bastante pelo PME, que, na visão dele, pode ser um forte aliado das 

crianças: 

Sempre acreditei que a música pode abrir horizontes e tornar as 
pessoas mais felizes. Por isso, me prontifiquei a realizar esse 
trabalho, um pouco difícil, pois, às vezes, faltam recursos e apoio. 
Mas, aos poucos, vamos conquistando nosso espaço e os alunos 
amam tudo aquilo que propomos (MONITOR DE CANTO CORAL, 
2015). 

 

O que pudemos observar durante toda a pesquisa no que se refere às oficinas foi 

esse constante compromisso, por parte dos monitores, em atender às 

necessidades e interesses dos alunos. Isso porque, nesse contexto, os 

estudantes são vistos como sujeitos de vivência, que trazem conhecimentos dos 

demais grupos sociais com os quais convivem e que precisam ser motivados em 

sua vida diária a conviver com as diversidades social e cultural. O papel da escola 

deve ser educar para a compreensão do mundo que a cerca, das relações 

sociais; educar para o exercício da cidadania. 

 

De acordo com Ávila (2012, p. 265), “As oficinas são formadoras, oportunizam 

que um número significativo de crianças e adolescentes tenha acesso ao esporte, 

à cultura, ao lazer, a uma aprendizagem de corpo inteiro”. Dessa forma, elas 

incorporam elementos significativos (habilidades e vivências dos alunos), que 

permitem novas aprendizagens, mas que contribuem, principalmente, para a 

formação humana e expressividade desses alunos. 

 

Como já nos dizia o grande mestre e idealizador da Educação (em tempo) Integral 

no Brasil, Anísio Teixeira (1985, p. 126): 

 

Educação é vida, e viver é desenvolver-se, é crescer. Vida e 
crescimento não estão subordinados a nenhuma outra finalidade, 
salvo mais vida e mais crescimento. O processo educativo, 
portanto, não tendo nenhum fim, além de si mesmo, é o processo 
de contínua reorganização, reconstrução e transformação da vida, 
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é fazer com que as condições da vida sejam tais que todos 
aprendam no processo de viver, é o produto mais rico que pode a 
escola alcançar. 

 

 

3.2 O Programa Mais Educação como viabilizador da aprendizagem e 

inclusão social 

 

É impossível negarmos que a aprendizagem é um dos principais objetivos de toda 

a prática pedagógica e a compreensão do que se entende por aprender é 

fundamental na construção de uma proposta de Educação (em tempo) Integral, 

mais aberta, dinâmica, que requer práticas pedagógicas transformadoras. 

 

De acordo como o documento Programa Mais Educação Passo a Passo (BRASIL, 

2009): 

 

O ideal da Educação Integral traduz a compreensão do direito de 
aprender como inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao 
respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária e 
como condição para o próprio desenvolvimento de uma sociedade 
republicana e democrática (BRASIL, 2009, p. 6). 

 

Isso nos remete a pensar que toda ação educativa, evidenciada a partir de suas 

práticas, permite aos alunos avançar em sua aprendizagem e desenvolvimento, 

devendo ser princípio de toda instituição de ensino garantir a aprendizagem a 

todos, visto que todos são capazes de aprender. 

 

Mas, nesse sentido, faz-se necessário questionar: a simples ampliação da jornada 

escolar garante a aprendizagem? Ficar mais tempo na escola é sinônimo de 

sucesso escolar? 

 

Miguel Arroyo (2012, p. 33) nos aponta que, se “limitarmo-nos a oferecer mais 

tempo da mesma escola, ou mais um turno – turno extra –, ou mais educação do 

mesmo tipo de educação. Uma dose a mais para garantir a visão tradicional do 

direito à escolarização” é uma forma de perder o significado político da Educação 

(em tempo) Integral. 
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É o que também nos afirma Machado (2012, p. 268): “o aumento de horas pode 

propiciar aprendizagens significativas, mas este processo não é assegurado em 

uma relação simples de causa e efeito. Aumentar o tempo de aula sem 

oportunizar e garantir a aprendizagem efetiva só possibilita a reprodução do 

mesmo”.  

 

Portanto, é legítima a preocupação com a qualidade do trabalho pedagógico e 

torna-se necessário, numa proposta de Educação (em tempo) Integral, repensar e 

rediscutir a função da escola, do ensino e da sua organização curricular 

 

para dar conta de um projeto de educação integral em tempo 
integral que articule o direito ao conhecimento, às ciências e 
tecnologias como o direito às culturas, aos valores, ao universo 
simbólico, ao corpo e suas linguagens, expressões, ritmos, 
vivências, emoções, memórias e identidades diversas (ARROYO, 
2012, p. 44). 

 

Sabemos que, à medida que a sociedade se torna cada vez mais atrelada ao 

conhecimento, é fundamental questionar e mudar certos pressupostos que 

fundamentam a educação atual, uma vez que a aprendizagem é uma atividade 

contínua, que não acontece apenas na escola, inicia-se nos primeiros minutos da 

vida e estende-se ao longo dela. 

 

Isso significa dizer que é preciso expandirmos o conceito de aprendizagem, já que 

a escola é um, dentre tantos ambientes, onde será possível adquirir 

conhecimento. Para tanto, os educadores precisam se atualizar, incorporando os 

mais recentes estudos sobre a aprendizagem, e assumir a função de propiciar 

oportunidades para o aluno construir, e não somente consumir conhecimento, 

desenvolvendo seus saberes diversos e capacidades internas para poder 

continuar a aprender ao longo da vida. 

 

A construção de uma pessoa mais autônoma no processo de aprender torna-a 

mais autônoma no processo de viver, de definir os rumos de sua vida. Mas para 

que isso não se transforme em uma ação individualista, é fundamental 
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transformarmos a prática pedagógica em uma prática mediada, comprometida 

com a formação integral de cada ser humano. 

 

Levando-se em consideração todas essas ideias apresentadas nos parágrafos 

anteriores, propusemo-nos a analisar a realidade do PME na Escola Municipal 

Doutor Kleber Vasques Filgueiras, no que diz respeito à aprendizagem dos 

alunos, e pudemos observar que tanto a Coordenação Municipal do PME, a 

Direção da escola, assim como a Coordenação e os monitores demonstram uma 

preocupação com a qualidade do trabalho educativo desenvolvido. Isso fica claro, 

por diversas vezes, nos depoimentos colhidos durante a entrevista: 

 

Por enquanto, o pedagógico pra mim tá sendo mais difícil porque 
eu vou envolver outras pessoas enquanto programa. A gente 
enquanto secretaria tenta articular reuniões periódicas para tentar 
informar os professores comunitários e organizar a aprendizagem, 
mas fica difícil porque cada escola tem suas especificidades Tem 
também o pessoal do turno regular, o currículo oficial que 
complica um pouco, né? Acredito que quando todas as escolas 
tiveram o programa, for a educação integral como um todo, aí eu 
acho que a gerência pedagógica vai ser mais fácil 
(COORDENADORA DO ENSINO INTEGRAL, 2015). 
 
 
Sempre que posso participo das reuniões de planejamento do 
Mais Educação, pois me preocupo muito com a parte pedagógica, 
com a aprendizagem dos alunos. Esse tempo a mais que ficam na 
escola não pode ser perdido, apenas para passar o tempo. Tem 
que contribuir para melhorar a aprendizagem deles (DIRETORA, 
2015). 
 
 
Tudo o que fazemos aqui é para os alunos. Queremos oferecer 
uma educação de qualidade, que é o direito de toda a criança, né? 
Por isso, realizamos reuniões quinzenais ou mensais para 
planejar. Também peço que os monitores me entreguem um 
planejamento mensal, por escrito. Acho importante, pois não 
posso acompanhar todas as oficinas o tempo todo. Também, 
procuro estar sempre perguntando aos alunos o que aprenderam 
nessa ou naquela oficina (PROFESSORA COMUNITÁRIA, 2015). 
 
 
Das experiências que estou tendo como monitora do Mais 
Educação, a mais gratificante é quando percebo que o aluno, 
principalmente aquele com muita dificuldade, aprendeu alguma 
coisa que eu ensinei. Vou pra casa nesse dia feliz da vida, pois, 
apesar de não ser a professora daquela criança, me sinto 
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cumprindo o papel de levar a ela um pouco de conhecimento 
(MONITORA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, 2015). 

 

Essa intenção clara dos profissionais que estão diretamente ligados à 

implementação do referido Programa na escola pesquisada expressa, mais uma 

vez, o compromisso de toda a equipe do PME no município e na escola 

pesquisada quanto à importância de considerar os alunos como sujeitos que 

merecem ser ouvidos e respeitados. Ela vai ao encontro do que o Manual 

Operacional de Educação Integral apresenta como objetivo do PME nas escolas 

públicas brasileiras: 

 

Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, 
oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de 
educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as 
famílias e diferentes atores sociais sob a coordenação da escola e 
dos professores. Isso porque a Educação Integral, associada ao 
processo de escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada 
à vida e ao universo de interesses e de possibilidades das 
crianças, adolescentes e jovens (BRASIL, 2014, p. 4). 

 

Dessa forma, a construção de uma proposta de Educação (em tempo) Integral na 

Escola Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras baseia-se na seleção de novos 

conteúdos relacionados à cultura, à sustentabilidade ambiental, aos direitos 

humanos, ao respeito e às diferenças, valorizando, principalmente, a complexidade 

das relações entre a escola e a comunidade. Faz-se necessário, portanto, uma 

nova organização curricular, mais flexível e menos compartimentada, em que os 

conteúdos estejam a serviço de uma formação mais completa de cada aluno sem 

deixar de lado a questão da qualidade do trabalho educativo. 

 

Como nos diz Guará (2006), se quisermos garantir a qualidade da educação 

básica, é preciso considerar que a concretude do processo educativo compreende 

fundamentalmente a relação das crianças e adolescentes com a sua vida e com a 

sua comunidade. Mas, para que se alcance essa qualidade tão almejada, é 

necessário que o conjunto de conhecimentos sistematizados e organizados no 

currículo de uma escola de Educação (em tempo) Integral também inclua práticas, 

habilidades, costumes, crenças e valores que estão na base da vida cotidiana e 
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que, articulados ao saber acadêmico, constituem o currículo necessário para a vida 

em sociedade. 

 

As falas a seguir ilustram muito bem essa necessidade de flexibilização e 

diversificação do conteúdo a ser ministrado nas oficinas do PME e o compromisso 

com a qualidade do trabalho educativo: 

 

No início, me lembro que a gente tentou uma oficina de 
acompanhamento pedagógico com as atividades de reforço. 
Menino não tá lendo, menino que só soletra, não deu certo. Talvez 
por falta de recursos humanos. Um monitor com 25 crianças é 
muito difícil. Não dá. Aqui, nessa realidade, é impossível. Fora que 
os meninos já vinham cansados da aula normal e fazer a mesma 
coisa não funciona, não. Então, combinamos de trabalhar com 
eles o corpo, a coordenação motora, atividades de arte, teatro, 
leitura, desenho, fugindo um pouco das atividades de escrita da 
sala de aula. Foi um sucesso! Os alunos adoraram e as 
professoras ainda andam elogiando, dizendo que estão mais 
concentrados, criativos e organizados (PROFESSORA 
COMUNITÁRIA, 2015). 
 
Percebo que as crianças que participam do Mais têm até mais 
criatividade. Eu acho que elas têm mais interesse em fazer coisa 
diferente por elas participarem de várias oficinas durante o 
período integral, né. E aí eu acho que isso desenvolve também o 
lado de aprendizagem, porque é correlacionado. Então, é uma 
coisa ligada a outra. Então, eu acho que só tem a ganhar. Por 
isso, eu valorizo o trabalho realizado pelos monitores. Na sala de 
aula, os alunos têm demonstrado maior conhecimento de mundo, 
isso sem falar da convivência, do respeito entre eles, que 
melhorou muito (PROFESSORA DO TURNO REGULAR II, 2015). 
 
Os alunos estão melhorando na sala a questão humana mesmo 
de convivência, de... Que aprende muito, aprende, na capoeira e 
de judô. Tem todo um envolvimento ali. A parte do respeito, eles 
trabalham até aula de música que eu acho que sensibiliza muito 
(SUPERVISORA PEDAGÓGICA DA ESCOLA, 2015). 

 

Nesse sentido, é necessário salientarmos que, para transformarmos a escola num 

espaço de vivências transformadoras, onde o conhecimento faça diferença na 

vida desses alunos e dialogue com a cultura local, é importante reconhecermos 

que as experiências educacionais se desenvolvem dentro e fora das escolas e 

que há uma necessidade de articulação entre o turno regular e as oficinas do 

PME, de forma a oferecer o máximo de experiências significativas aos alunos. 
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Entretanto, pudemos observar que ainda existem alguns desafios a serem 

vencidos no que se refere à aprendizagem e à qualidade do trabalho educativo. O 

primeiro e mais significativo, na nossa opinião, será conseguir superar o 

paralelismo entre turno e contraturno e promover a aproximação entre os 

conteúdos trabalhados no turno regular e as atividades desenvolvidas pelo PME, 

de maneira que não existam “dois currículos”, mas faça valer a necessidade da 

construção coletiva do debate acerca das relações entre o “núcleo comum”, 

formado pelas disciplinas ditas obrigatórias, e a “parte diversificada” do currículo 

escolar. 

 

Segundo Demo (2010), para a Educação (em tempo) Integral, a maior 

preocupação não é a “transmissão curricular”, mas a reconstrução e 

(re)significação curricular. Na sua proposta, tudo se planeja em prol da 

aprendizagem, que não se limita a ensinar mais, mas ensinar melhor. “Em vez da 

aula reproduzida, entra em cena a proposta sempre construída, desconstruída e 

reconstruída, no ritmo disruptivo do conhecimento” (DEMO, 2010, online). 

 

Nesse contexto, os estabelecimentos de ensino não devem se limitar a transmitir 

os conteúdos curriculares e a ofertar atividades de lazer e reforço, com atividades 

fragmentadas e desconexas com a proposta pedagógica curricular. Devem 

privilegiar o aproveitamento qualitativo do tempo educativo, na “perspectiva de 

que o horário estendido represente uma ampliação de oportunidades e situações 

que promovam aprendizagens significativas” (GONÇALVES, 2006, p. 4), 

enriquecendo o currículo e tendo o professor e sua ação docente como 

mediadores desse processo. 

 

Arroyo (2012, p. 45) aborda essa questão das atividades fragmentadas, 

demonstrando a necessidade de se superar o dualismo antipedagógico perigoso 

do turno e contraturno, quando discorre que,  

 

[...] no turno normal, a escola e seus profissionais cumprem a 
função clássica: ensinar-aprender os conteúdos disciplinares na 
exclusividade dos tempos de aula, na relação tradicional do 
trabalho docente-discente, nos tratamentos tradicionais da 
transmissão de lições, deveres de casa, avaliações, aprovações-
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reprovações. [...] Para o turno extra, deixam-se as outras 
dimensões da formação integral tidas como optativas, lúdicas, 
culturais, corpóreas, menos profissionais, mais soltas e mais 
atraentes. 

 

Nesse sentido, faz-se necessário discutir a importância do currículo e como 

acontece sua construção no interior da escola, para que possamos construir uma 

proposta curricular, não mais dividida em turno e contraturno, mas sim tendo 

como base a interdisciplinaridade e a articulação curricular entre as disciplinas da 

Base Nacional Comum e as disciplinas da parte diversificada. É somente a partir 

do projeto político-pedagógico, construído coletivamente, que a escola pode 

orientar e articular as ações e atividades propostas na perspectiva da consecução 

da Educação Integral, baseada em princípios legais e valores sociais, 

referenciados nos desafios concretos da comunidade onde está inserida a escola. 

 

Em alguns relatos coletados durante a pesquisa, revelaram-se a preocupação e a 

disposição para superar esse desafio, por parte de alguns entrevistados, como 

podemos observar a seguir: 

 

Desde o início, já sabíamos que articular os conteúdos e 
metodologias do turno regular e do PME seria bem complicado. 
Pra falar a verdade, ainda estamos bem engatinhando nesse 
sentido, pois o Programa é novo em nosso município. Mas tenho 
convicção de que, aos poucos, vamos investindo e conseguiremos 
alcançar esse objetivo. Esse ano, a gente já tem uma equipe que 
é pra ajudar na formação da oficina Acompanhamento 
Pedagógico: professor de Matemática, professor de Português, de 
Música. E eles vieram como um presente. Eles vieram como uma 
complementação pra resolver uma situação deles na Secretaria, 
mas pra gente foi muito bom. Então, o que eles fazem? Eles 
montam oficinas, eles vão pra escolas pra poder ajudar a 
dinamizar a oficina Acompanhamento Pedagógico e a oficina de 
Música. Eu acho que isso vai contribuir e muito para a melhoria do 
trabalho pedagógico e, por consequência, melhorar a 
aprendizagem dos alunos, que é uma preocupação que nós 
temos. Não queremos só ocupar o tempo dos alunos, queremos 
fazer a diferença na vida deles (COORDENADORA DO ENSINO 
INTEGRAL, 2015). 
 
A articulação do turno e contraturno, na minha opinião, é possível, 
desde que se invista mais, né? Poderíamos ter reuniões de 
planejamento em conjunto, mais cursos de formação, porque nós, 
do regular, não temos muito acesso a cursos sobre educação 
integral e o Programa Mais Educação. Só o pessoal que trabalha 
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é que pode fazer esses cursos, assistir às palestras 
(PROFESSORA DO TURNO REGULAR I, 2015). 

 

Outro desafio encontrado pelos profissionais que atuam no PME e que, embora 

não seja objeto desta pesquisa, tem uma relação intrínseca com a questão da 

qualidade do trabalho pedagógico, é a formação dos professores e demais 

educadores para atuar nas oficinas. Alguns entrevistados nesta pesquisa citaram 

a necessidade de se ofertarem cursos para que possam ter acesso a novas 

metodologias de trabalho, novas pesquisas científicas que poderão contribuir para 

o seu aperfeiçoamento como professor comunitário e monitor do Programa. 

 

No que se refere ao trabalho dos monitores, percebo que alguns 
são muito bons, dão conta do trabalho, mas têm alguns que não 
dominam muito o que fazem. Por exemplo, às vezes acho que na 
oficina de Informática e de Acompanhamento Pedagógico as 
atividades estão muito repetitivas, sem estímulo para os alunos. A 
questão da disciplina, dos horários de almoço. Então, tentamos 
fazer reuniões com os monitores, informar, ajudar, mas também 
temos nossas limitações. Por isso, acho que a formação dos 
profissionais do Mais Educação precisa ser mais pensada, 
elaborada, pois, se tivermos pessoas com mais conhecimento 
trabalhando com os alunos, vai fazer toda a diferença na 
aprendizagem (DIRETORA DA ESCOLA, 2015). 
 
Gostaria de ter mais tempo para fazer cursos e me aperfeiçoar. 
Mas é tudo tão corrido e ainda tenho que trabalhar em outros 
lugares. Então, só me sobra tempo para planejar as oficinas e 
fazer algumas leituras pela internet (MONITORA DE 
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICA, 2015). 

 

Esses profissionais da educação integral (de níveis técnico e superior) convivem 

diariamente com as exigências da ampliação do tempo de permanência na escola 

e os demais desafios a ela impostos como: alimentação, cuidados com a saúde, 

condições de trabalho, material pedagógico e articulação com a comunidade e 

com os demais profissionais da escola. Isso requer uma formação mais completa, 

mais efetiva, que muitos sentem falta e necessitam para realizar um trabalho de 

qualidade. 

 

No que se refere à inclusão social, nossa última categoria de análise, 

constatamos que, por meio das entrevistas coletadas durante a pesquisa, há um 

nítido comprometimento de todos os profissionais da escola com essa questão. 
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Uma vez que o Brasil é um país marcado pelas desigualdades e exclusão social e 

a Escola Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras se encontra situada em um 

bairro onde muitas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade social, 

torna-se necessário uma reflexão sobre esse assunto. 

 

Como já problematizado nesta dissertação, é possível afirmarmos que existe uma 

forte correlação entre pobreza, distorção idade/série e as dificuldades enfrentadas 

para a permanência dos alunos em situação de vulnerabilidade social na escola, 

levando à constatação de que os indicadores do fracasso escolar nas escolas 

brasileiras nos conduzem, quase sempre, aos mesmos indicadores no que diz 

respeito à vulnerabilidade social e à pobreza. 

 

Sendo uma das prerrogativas do PME, a inclusão de alunos em situação de 

vulnerabilidade social18 se encontra presente no Manual Operacional de 

Educação Integral como a “construção de uma ação intersetorial entre as políticas 

públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a 

diminuição das desigualdades educacionais quanto para a valorização da 

diversidade cultural brasileira” (BRASIL, 2014, p. 4, grifo nosso). 

 

Nos depoimentos a seguir, a necessidade de se incluírem esses alunos em 

situação de risco social fica claramente evidenciada: 

 

Porque eu tenho alunos, criados com a vó, com tia, pessoas que 
não têm condições de dar acompanhamento nenhum pra essa 
criança, a energia que essa criança tem, elas não têm condição 
de brincar, de andar com essa criança, entendeu? Essa criança 
ficava em casa a manhã inteira e mal fazia a tarefa que eu mando. 
Agora, eles vêm oito horas pra escola. Eles vão ter várias coisas 
aqui de manhã. E eu vejo o interesse deles. Eu falo por 
acompanhar uma aluna. Era a mais problemática que eu tinha. 

                                                           
18 Definimos vulnerabilidade social a partir da Fundação Seade (2006). Esse conceito se refere às 
situações em que agentes ou instituições não dominam um conjunto amplo de recursos 
socialmente produzidos que lhes permitiriam fazer frente às forças e circunstâncias da sociedade 
que determinam suas vidas; aproveitar as estruturas de oportunidade criadas pelo mercado, 
Estado e pela sociedade; tomar decisões voluntárias para satisfazer suas necessidades, 
desenvolver suas potencialidades e realizar seus projetos. Sem esses recursos, agentes e 
instituições tornam-se vulneráveis a riscos de naturezas diversas, como os econômicos, sociais, 
culturais, ambientais etc. 
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Não sabia nem escrever o primeiro nome. Agora, ela já está 
alfabética e lê pequenos textos. Depois do recesso de julho, 
perguntei pra ela: ‘O que você fez na sua casa esses 15 dias, 
essas duas semanas?’ ‘Nada tia, nada de diferente. Por isso que 
eu tô aqui na escola, prefiro ficar aqui tempo integral, eu fico com 
meu pai, com minha vó e eles não têm condição de sair comigo’. 
Então assim, pra mim, na minha sala, o que eu ouço eles gostam 
das atividades e estão aprendendo muito. Eles não faltam 
(PROFESSORA DO TURNO REGULAR II). 
 
Eu acho que o Mais Educação está funcionando bem. A gente tá 
com bastante criança correndo muito risco em casa, com os pais 
que se drogam ou são traficantes, que não tem o que comer. 
Quando chega aqui de manhã que vai pro refeitório, você vê o 
sorriso porque tá a noite inteira sem comer e vem sem comer. 
Têm também aqueles que estavam se tornando aviãozinho, sabe? 
Estavam sendo adotados pelo tráfico. Não digo que o Programa 
resolva, mas, pelo menos o tempo que ficam na escola, estão 
protegidos, alimentados e aprendendo coisas boas (DIRETORA 
DA ESCOLA, 2015). 
 
Durante esse tempo que estou trabalhando como professora 
comunitária, uma história me marcou muito. Nós temos dois 
alunos que frequentam o Mais: um de seis anos e um de sete 
anos. São cinco filhos em casa. Aí, um dia a professora de um 
veio e conversou comigo: ‘Ah, arruma pra ele no Mais Educação’. 
Então, eu falei: ‘Nossa, mas já tem tanta criança’. ‘Ah, às vezes, 
alguém sai. A situação deles tá difícil. Todos dois no primeiro ano 
e tá muito complicado porque a irmã estuda de manhã em outra 
escola, então quando a irmã chega em casa, a irmã tem que vir lá 
dos predinhos pra trazer os dois pra cá uma hora, a irmã tá 
chorando, tá reclamando que tá cansada porque tem 13 anos, não 
tá dando conta. E tem uma irmã que estuda aqui de manhã’. Aí, 
eu falei: ‘Ah, gente, vamos ver esse caso, né?’ Aí, a professora 
ainda falou: ‘Oh e tem um problema, não tem o que comer dentro 
de casa’. Aí, eu conversei com essa irmã, que ela já foi até minha 
aluna, arrumei a vaga pros dois. Acabou, agora não faltam um dia 
da escola. Desse tamanhozinho assim. Chega aqui sete e quinze 
porque já ficam doidos com o café, tem o almoço né? Aí, merenda 
depois à tarde na escola e vai embora. Antes era assim, as 
crianças vinham, assim, duas, três vezes na semana, o dia que a 
irmã conseguia voltar pra trazer vinha, o dia que ela não 
conseguia eles não vinham na aula. E o Conselho Tutelar já tinha 
ido atrás, já tava aquele problema em tempo das crianças ir pra 
Casa Lar, e agora, graças ao Programa, eles não têm uma falta. E 
chega com aquela alegria aqui de manhã que dá até dó. Nossa, é 
de cortar o coração (PROFESSORA COMUNITÁRIA, 2015). 

 

Outra questão que merece ser ressaltada neste trabalho foi a necessidade de 

muitas mães de alunos que estudam na escola pesquisada terem um lugar seguro 

para deixar os seus filhos enquanto trabalham. Uma vez que a única creche 
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existente no bairro só atende alunos até os seis anos de idade, essas famílias não 

têm onde deixar seus filhos quando saem para o trabalho e muitos têm que ficar 

sozinhos em casa e tomar conta de irmãos menores. Isso é um fato bastante 

grave, pois, de acordo com o artigo 5º do ECA: “Nenhuma criança ou adolescente 

será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais”. 

 

De acordo com Carvalho (2013, p. 38): 

 

No atual cenário de ampliação do tempo de atendimento 
educacional à criança, a institucionalização da infância19 
reconfigura-se por fatores comuns aos que provocaram uma 
primeira expansão da educação, tais como: as mudanças e 
arranjos das dinâmicas familiares, a entrada das mulheres no 
mercado de trabalho, a apropriação de saberes científicos sobre a 
infância e a demanda da educabilidade e proteção das crianças. 

 

Aqui, cabe-nos problematizar o discurso binário de que a escola deve ou não 

deve assumir novas funções. A realidade dessas crianças nos invade e invade a 

escola. É preciso agir emergencialmente. O discurso das funções se esvazia 

diante da presença de sujeitos reais, que exigem uma tomada de decisão mais 

efetiva diante dos desafios que nos impõem. 

 

É importante assumirmos que a situação de vulnerabilidade e risco social, embora 

não seja um fator determinante, pode contribuir bastante para o baixo rendimento 

escolar, para a defasagem idade/série e, em última instância, para a reprovação e 

a evasão escolares. Existem diversos estudos que apontam uma forte correlação 

entre situação de pobreza, distorção idade/série e dificuldades para a 

permanência na escola, violência e risco social, o que acaba contribuindo para a 

perpetuação da pobreza. Não se trata aqui de uma patologização da pobreza, 

mas de se construírem soluções políticas e pedagógicas criativas e consequentes 

                                                           
19 A institucionalização das crianças constitui-se como uma das respostas da sociedade para 
protegê-las em situações de violação dos seus direitos. A necessidade de compreender as 
crianças institucionalizadas como sujeitos de direitos, competentes, ativos e com voz nas decisões 
que afetam as suas vidas, assume um especial significado para essas crianças se considerarmos 
que as implicações da institucionalização nas suas vidas não se limitam ao período da sua 
vivência no contexto da instituição, iniciando-se antes da institucionalização e, muito 
possivelmente, continuando após a sua desinstitucionalização.  
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para o combate às desigualdades sociais e para a promoção da inclusão 

educacional.  

 

Nesse contexto, o PME surge como uma possibilidade de oferecer a essas 

famílias um local seguro e sadio, onde seus filhos estarão cuidados e protegidos, 

enquanto eles cumprem a sua jornada de trabalho diária. 

 

Dentre as finalidades do referido Programa, além da proposta da ampliação do 

tempo escolar, mediante a realização de atividades no contraturno, destacamos 

as intenções de garantir alguns direitos sociais, buscando responder às 

necessidades humanas e ao desenvolvimento da cidadania de crianças, 

adolescentes e jovens, pautados na assistência e proteção integral, bem como o 

fortalecimento da formação cultural e a aproximação das escolas com a família e 

as comunidades. 

 

Esse destaque leva em conta uma concepção de educação integral pautada no 

binômio educação/proteção integral, que visa ao desenvolvimento pleno do 

indivíduo, buscando garantir o direito de aprender, de se desenvolver e de ser 

protegido. Tal concepção de educação integral pauta-se, também, na ideia de que 

é necessário integrar e articular programas educacionais e sociais que visem a 

atender, mais especificamente, a crianças e adolescentes que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social, comprometidos em sua cidadania. 

 

As falas a seguir apontam a realidade e situação de risco social vividas pelos 

alunos da escola em questão: 

 

Eu sou uma entusiasta do Programa desde o início. Corri atrás, já 
queria que começasse logo, antes do restante das escolas pela 
necessidade dos alunos da escola. A gente quer tirar os meninos 
da rua ou então impedir que fiquem sozinhos em casa por não 
terem onde ficar. Aqui, a gente sabe que eles tão resguardados. 
Muitas vezes, é uma questão de necessidade financeira, da mãe 
ter que trabalhar. Então, aqui, a gente sabe que eles têm uma 
oportunidade de aprender, têm alimentação e estão protegidos 
dos perigos da rua (SUPERVISORA PEDAGÓGICA, 2015). 
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Eu acho que o Programa Mais Educação é muito bom porque 
facilita a família a trabalhar, facilita a socialização das crianças, 
muitas das crianças não têm o que comer direito em casa e aqui 
tem toda uma alimentação saudável na hora certa, de três em três 
horas. Então, assim, eu acho que é muito relevante isso também. 
As mães trabalham sossegadas enquanto eles aprendem, 
comem, socializam. Sou totalmente a favor. Gostaria que todas as 
crianças da escola participassem. E as oficinas são prazerosas e 
os alunos sempre estão empolgados. Eles nunca reclamam e têm 
o maior orgulho de vestir a camisa do Programa (PROFESSORA 
DO TURNO REGULAR I, 2015). 
 
Eu acredito muito no Programa por que acho que é um projeto 
que ajuda as famílias da comunidade, dando aos pais o direito de 
exercer suas funções mais tranquilamente, sabendo que os filhos 
estão bem aparados. Sou moradora do bairro e fui aluna dessa 
escola, mas na minha época não tive essa oportunidade. Quando 
minha mãe saía para trabalhar, ficávamos em casa com a minha 
avó, esperando minha mãe voltar (MONITORA DE 
INFORMÁTICA, 2015). 

 

Outro aspecto que julgamos relevante considerar nesta análise é a dificuldade 

que as famílias em situação de vulnerabilidade social têm em garantir a seus 

filhos o acesso a bens materiais e culturais, que possam assegurar uma 

educação de qualidade em função desse contexto de segregação espacial e de 

distanciamento em relação a recursos sociais e culturais diversificados.  

 

Como já foi mencionado nesta pesquisa, a Escola Municipal Doutor Kleber 

Vasques Filgueiras situa-se em um bairro onde grande parte da comunidade vive 

em situação de vulnerabilidade social e onde há uma grande escassez de 

serviços privados e uma baixa cobertura de equipamentos públicos que visam a 

garantir direitos sociais.  

 

Sendo assim, as escolas existentes ali tendem a ser o principal equipamento 

público de referência e são, muitas vezes, chamadas a responder pelos 

problemas sociais desses territórios sem terem condições para fazê-lo 

satisfatoriamente. 

 

Esse fato também foi bem lembrado por alguns dos entrevistados que 

reconhecem a importância da escola como uma possibilidade de ingressar esses 

alunos na cultura letrada, a interação com outros grupos sociais e o 
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aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento cultural possíveis no 

território urbano. 

 

Na seleção dos alunos, a gente sempre pede que se faça uma 
reunião com os pais, porque ainda a gente ainda tem famílias que 
não acreditam, famílias que acham que vão ficar na escola só 
para passar o tempo. Então, a gente deixa bem claro tudo o que a 
escola vai oferecer para os filhos deles de acordo com as oficinas 
escolhidas. Daí, a gente fala da importância da escola trabalhar 
outros saberes, novas linguagens, que é o que o mundo atual 
exige deles. Muitos pais não têm condição de pagar uma aula à 
parte, de informática, dança, teatro, inglês. Assim, valorizamos o 
Programa como uma possibilidade que os alunos têm de contato 
com coisas diferentes e aprender mais (COORDENADORA DO 
ENSINO INTEGRAL, 2015). 
 

Por ser uma escola com alunos que na sua grande maioria não 
possuem computador ou internet em casa, eles adoram as 
atividades no computador e demonstram muita familiaridade, 
aprendem rapidinho. Isso facilita muito o meu trabalho. Que bom 
que podemos proporcionar isso a eles (MONITORA DE 
INFORMÁTICA, 2015). 
 
Como temos parceria com o CRAS do bairro do Tijuco, de vez em 
quando levamos os alunos do Mais Educação para assistirem a 
apresentações de teatro de dança. Dá gosto ver como ficam 
extasiados com os espetáculos. Até os alunos que dão mais 
trabalho no comportamento ficam quietos e prestam atenção. 
Alguns já até demonstraram vontade de fazer uma peça de teatro. 
Ensaiamos e apresentamos para toda a escola. Foi muito legal! 
(MONITORA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, 2015) 

 

Assim como nos aponta Maurício (2007, p. 10): 
 

É necessário tempo de permanência na escola para que a criança 
com carências socioculturais ou outras tenha igualdade de 
condições educacionais se comparamos com as crianças de 
classe média que têm, em espaços variados e ao longo do dia 
inteiro, acesso a linguagens e circunstâncias diversas. É 
necessário tempo para adquirir hábitos, valores, conhecimentos 
para exercer direitos e deveres de cidadão numa sociedade 
complexa como a brasileira do século XXI. Ninguém adquire 
hábitos de higiene sem praticar: é necessário tempo para escovar 
dente; é necessário tempo para fazer leitura crítica das imagens 
veiculadas pela televisão; é necessário tempo para praticar 
valores democráticos, na educação física, na hora da refeição, 
nas discussões em sala de aula. E a necessidade de tempo traz 
como consequência a necessidade de espaço. São necessárias 
instalações adequadas para que todos os alunos possam escovar 
dente e tomar banho; é necessário refeitório adequado para que 
todos possam comer de forma saudável; é necessária sala para 
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TV e DVD para que os alunos assistam e discutam programas 
variados; é necessário espaço suficiente para a realização, por 
exemplo, de reunião de alunos para prepararem campeonatos, 
comemorações, conselhos. Assim se constroem valores 
democráticos. Tempo e espaço implicam em custos. Mas 
educação não é despesa, é investimento, porque ela traz retorno 
social e econômico. 

 

Concluindo nossas análises, pensamos que, sendo a educação um direito 

inalienável de todos, uma proposta consistente de Educação (em tempo) Integral 

deve ser coerente com o projeto de uma vida melhor, mais justa e mais cidadã 

para todos os brasileiros. Nesse sentido, todos os educadores compromissados 

com a profissão que exercem devem estar abertos para constantes discussões, 

quer na produção acadêmica, quer na formulação de práticas pedagógicas que 

atentem para as diferenças e necessidades especiais, com base no preceito 

constitucional da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional rompeu com os modelos 

sociais de exclusão, consagrando no sistema educacional a oferta de “igualdade 

de condições de acesso e permanência na escola”. Todos, em um mesmo 

ambiente, o mais diverso possível, com oportunidades iguais de chegar ao 

máximo de desenvolvimento humano. Com base nisso: “a escola tem que ser a 

construtora do saber com justiça social, promovendo a discussão de temas como 

ética, direitos humanos, diversidade, participação política [e] paz, dentro da sala 

de aula, como eixos integradores do desenvolvimento curricular” (GOTTI et al., 

2004, s/p). 

 

Dentre as diversas experiências existentes com o objetivo de melhorar a 

educação brasileira, seja mudando metodologias, alterando espaços físicos, 

formando pessoal qualificado e estimulando pesquisas acadêmicas, a Educação 

(em tempo) Integral, mais especificamente o Programa Mais Educação, vem se 

firmando como alternativa à aprendizagem bem-sucedida e à inclusão de alunos 

em situação de vulnerabilidade social, como nos aponta Cavaliere (2002, p. 249): 

 

Recentes políticas públicas que buscam garantir a permanência 
das crianças na escola revelam a percepção, por parte da 
sociedade, de que existe a necessidade de construção de uma 
nova identidade para a escola fundamental, sendo a primeira e 
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indispensável condição para tal a integração efetiva de todas as 
crianças na escola. 

 

Todos os alunos têm o direito de aprender com qualidade, respeito e 

reconhecimento de seus saberes, necessidades, dificuldades e potencialidades, 

num processo que garanta novos conhecimentos e que aperfeiçoe sua 

capacidade de “reflexão-ação” diante dos desafios postos numa sociedade como 

a nossa. 

 

Nessa perspectiva, é que apostar na Educação (em tempo) Integral para a 

inclusão social de alunos em situação de vulnerabilidade pode se tornar uma 

excelente alternativa, visto que garantir um ensino de qualidade por meio da 

permanência das crianças e jovens na escola em sua completude é o grande 

objetivo que perseguimos com o aumento da jornada escolar nas escolas públicas 

brasileiras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Você, eu, um sem-número de educadores 
sabemos todos que a educação não é a 
chave das transformações do mundo, mas 
sabemos também que as mudanças do 
mundo são um que fazer educativo em si 
mesmas. Sabemos que a educação não 
pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua 
força reside exatamente na sua fraqueza. 
Cabe a nós pôr sua força a serviço de 
nossos sonhos. 

(Paulo Freire) 

 

Esta dissertação teve como objetivo central compreender o funcionamento e a 

influência do Programa Mais Educação na Escola Municipal Doutor Kleber 

Vasques Filgueiras a partir das percepções reveladas pelos profissionais que 

trabalham na referida escola. 

 

Nesse sentido, buscamos: descrever o funcionamento do PME no cotidiano da 

escola; compreender como a presença do referido Programa influencia as 

experiências vividas pelos profissionais e alunos, as interações entre os diferentes 

sujeitos e as práticas pedagógicas; e apontar os principais avanços e desafios 

revelados pela implementação do PME na Escola Municipal Doutor Kleber 

Vasques Filgueiras. 

 

Do ponto de vista da metodologia escolhida, optamos por um estudo de caso 

realizado mediante entrevistas semiestruturadas com os profissionais que 

trabalham na escola, destacando, assim, as dificuldades impostas pela técnica de 

pesquisa escolhida, uma vez que realizar entrevistas demanda uma 

disponibilidade por parte dos entrevistados e requer muita atenção, competência 

e cuidado por parte do pesquisador no planejamento e análise delas. 

 

As entrevistas foram realizadas levando-se em conta duas finalidades: a) prover 

informações sobre o funcionamento do PME por meio da realidade vivida pelos 

profissionais que trabalham na escola, visto que tais informações poderiam 

oferecer subsídios para a descrição do referido Programa, e b) levantar suas 
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concepções sobre o PME, revelando avanços, desafios e novos caminhos a 

serem percorridos. 

 

De toda a revisão bibliográfica realizada durante este trabalho, gostaríamos de 

discorrer a seguir sobre alguns aspectos que julgamos relevantes sobre a 

Educação (em tempo) Integral. 

 

A história da educação no Brasil sempre esteve marcada por desigualdades 

econômicas, geográficas e socioculturais. Isso acarretou, durante longos anos, 

diferentes oportunidades educacionais para as diversas classes sociais. Assim, 

enquanto as classes alta e média sempre tiveram condições de pagar pela 

complementação do turno escolar de seus filhos com atividades artísticas, de 

lazer e esportivas, vivenciando num ambiente rico culturalmente rico, isso não 

ocorreu com as camadas populares. Aos seus filhos, era oferecida apenas uma 

“educação bancária” (FREIRE20, 1974), o que não os preparava para uma 

vivência como cidadãos conscientes. 

 

Mas nas últimas décadas, vem merecendo atenção o esforço realizado pelo 

Governo Federal na proposição de políticas educacionais, mais precisamente 

numa política de Educação (em tempo) Integral, tendo por base a estratégia 

indutora nacional representada pelo Programa Mais Educação, cujo objetivo é a 

redução das desigualdades no que se refere às oportunidades educativas no 

cotidiano das escolas públicas brasileiras. Tal processo ganha significado quando 

contribui para suscitar novos questionamentos, reflexões e práticas acerca da 

necessária reorganização curricular em tempos ampliados.  

 

                                                           
20 O conhecido autor pernambucano Paulo Freire (1921-1997) discorre sobre a dicotomia 

professor-aluno na situação de ensino-aprendizagem, estabelecendo uma distância intransponível 
entre os dois, criada no caso em que houver a situação de informação dada pelo professor. Nesse 
modelo, é edificada uma barreira entre professor e aluno, que é explicada a partir da existência da 
transmissão de conhecimentos que devem ser organizados por um e recebidos pelo outro. No 
entanto, há sempre o que se transmitir e se receber, sem com isso se estabelecer uma situação 
de onipotência de um lado e de tábula rasa de outro. Na perspectiva freiriana, seguindo-se essa 
prática, existe apenas uma situação, a qual foi denominada Educação Bancária, na qual o 
pensador vê o confronto entre o professor e o aluno de modo que o primeiro faz a exposição de 
conteúdos e o segundo permanece em uma passiva atitude de mero recebimento destes. 
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Ninguém pode negar o esforço feito pelo Estado para sanar essas questões, mas 

há que se atentar para um aspecto deveras importante: um programa de governo 

não pode ser o único responsável por solucionar todas as mazelas da educação 

pública do País. Isso exige comprometimento conjunto entre Estado e sociedade 

em busca de uma educação de qualidade que atenda aos diferentes estratos 

sociais sem discriminação de raça, sexo ou nível socioeconômico.  

 

Por isso, é desejável que o debate acerca da educação integral mobilize toda a 

escola e toda a comunidade mesmo aqueles professores e funcionários que ainda 

não têm envolvimento direto com o PME, sendo necessário refletir acerca dessa 

responsabilidade que deve ser compartilhada com a família e com a sociedade, 

que é a educação das novas gerações. Trata-se, portanto, de se construir uma 

rede de relações de solidariedade e confiança para influenciar favoravelmente o 

desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes.  

 
Nessa nova dinâmica, reafirmam-se a importância e o lugar dos educadores e 

gestores das escolas públicas, o papel da escola, sobretudo porque se quer 

superar a frágil relação que hoje se estabelece entre a escola e a comunidade, 

expressa, inclusive, na dicotomia entre turno x contraturno, currículo x ação 

complementar. 

 

No que se refere às análises incorporadas a esta dissertação, pudemos chegar a 

algumas conclusões, as quais destacaremos a seguir. 

 

No que se refere aos espaços e tempos destinados ao PME, pudemos notar um 

nítido comprometimento em atender às necessidades e interesses dos alunos, 

proporcionando um ambiente acolhedor e garantindo a sua permanência na 

escola, uma vez que a aprendizagem por meio de projetos diferenciados é uma 

oportunidade que faz a diferença para crianças em situação de vulnerabilidade 

social. Mas é necessário mencionar que o PME na Escola Municipal Doutor 

Kleber Vasques Filgueiras não tem explorado o potencial do município no qual se 

encontra situado, o qual possui uma riqueza de espaços educativos por 

excelência. Isso se deve, principalmente, às questões financeiras e falta de apoio 
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do Poder Público, pois lhes falta apenas um transporte que leve os alunos à 

cidade, uma vez que a referida escola fica distante do centro do município. 

Apesar disso e devido às parcerias firmadas com a ONG e o CRAS do bairro, 

tentam utilizar os poucos espaços que aquela região oferece. 

 

Nesse contexto, é preciso considerar que, como nos afirma Moll (2004, p. 42): 

 

As cidades precisam ser vistas pelas escolas [...] de tempo 
integral como uma grande rede ou malha de espaços pedagógicos 
formais: escolas, creches, faculdades, universidades, institutos: e 
informais: teatros, praças, museus, bibliotecas, meios de 
comunicação, repartições públicas, igrejas, além de trânsito, dos 
ônibus, das ruas etc. 

 

No que diz respeito às atividades oferecidas, observamos que, na medida do 

possível, o PME oferece uma diversidade de oportunidades de aprendizagem, o 

que estimula o interesse dos alunos pelo conhecimento partilhado nas oficinas. 

Assim: 

 

Os alunos formam seu próprio conhecimento por diferentes meios: 
por sua participação em experiências diversas, por exploração 
sistemática do meio físico ou social, ao escutar atentamente um 
relato ou uma exposição feita por alguém sobre um determinado 
tema, ao assistir a um programa de televisão, ao ler um livro, ao 
observar os demais e os objetos com certa curiosidade e ao 
aprender conteúdos escolares propostos por seu professor na 
escola (COLL, 1996, p. 95). 

 

Mediante as falas coletadas durante a pesquisa, percebemos o encantamento dos 

alunos pelas atividades mais lúdicas, artísticas e esportivas em detrimento das 

atividades normais como leitura, escrita e operações matemáticas. Nessa 

perspectiva, observamos uma falta de habilidade dos monitores em tornar essas 

atividades mais criativas e prazerosas.  

 

Isso reforça a necessidade de uma formação permanente dos profissionais que 

atuam no PME, garantindo-lhes tempo para planejamento, uma remuneração 

mais justa e cursos de aperfeiçoamento para que possam estar sempre bem 

preparados para os desafios de uma proposta de Educação (em tempo) Integral. 
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Essa questão também perpassa pela preocupação com a qualidade do trabalho 

educativo e da aprendizagem dos alunos. Considerando que a educação passa 

por constantes transformações e que cada educando apresenta um estilo de 

aprendizagem diferenciado, toda escola que busca oferecer um programa de 

Educação (em tempo) Integral deve oferecer um tempo e um espaço de formação 

que contribuam para o desenvolvimento integral de cada criança.  

 

Diante do exposto, gostaríamos de salientar que, durante a realização das 

entrevistas e análise destas, ficou claro que a escola, apesar de pensar atividades 

que fazem parte da realidade dos alunos e demonstrar preocupação com a 

aprendizagem dos mesmos, revela através de diversa falas colhidas durante a 

pesquisa, uma necessidade da ampliação da jornada escolar que passa tanto 

pelo direito a formação integral como pela proteção social, na qual conforme 

Cavaliere (2007), a escola é para os desprivilegiados e, por isso, deve suprir as 

deficiências gerais da formação dos alunos e da necessidade de proteção social 

dessas crianças que vivem em situação de risco social.  

 

Esse propósito é legítimo, uma vez que  a proteção social  é um direito  de toda a 

criança, garantido por lei. Mas isso nos deixa um pouco apreensivos à medida 

que, pode comprometer a qualidade do trabalho pedagógico, numa tentativa de 

substituição da família, onde a escola não é mais o lugar do saber, do 

aprendizado, mas se torna um local onde as crianças das classes populares são 

atendidas e cuidadas. 

 

Na nossa concepção, a busca de educação integral, hoje, precisa se traduzir em 

práticas capazes de promover processos inovadores de aprendizagem, que 

ampliem o universo de vivências formadoras e de oportunidades de assimilação 

de conhecimentos pelos alunos. É claro que não estamos negando a necessidade 

de proteção social dessas crianças. Mas isso não pode nem deve tornar-se um 

fim em si mesmo. É uma consequência de um trabalho articulado, bem planejado 

e fundamentado, que culminará na construção de uma escola mais conceituada, 

humana e cidadã. 
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Assim como nos afirma Guará (2009, p. 67-68): 

 

Se considerarmos que a escolarização é o maior passaporte para 
a inclusão social, seria esperável que as atividades desenvolvidas 
tanto pela escola como pelas organizações sociais oferecessem 
reais oportunidades de melhoria da aprendizagem de crianças e 
adolescentes em situação de maior vulnerabilidade. 

 

Para finalizar, gostaríamos de ressaltar que o município de São João del-Rei deu 

um passo muito significativo quando decidiu pela implantação do Programa Mais 

Educação em suas escolas municipais e pela indução de uma política de 

Educação (em tempo) Integral. Buscando criar condições apropriadas e atender 

às necessidades dos alunos, faz-se necessário, porém, investir em condições de 

trabalho mais adequadas e numa formação de professores e monitores para 

realizar um trabalho pedagógico de qualidade. 

 

Para tanto, julgamos necessário reafirmar que a Educação (em tempo) Integral já 

surge como uma realidade nas escolas públicas do Brasil, uma vez que se 

encontra amparada pela legislação educacional vigente, podendo ser apreendida 

em nossa Constituição Federal, nos artigos 205, 206 e 227; no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 9.089/1990); na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); no Plano Nacional de Educação (Lei nº 

10.179/2001), no Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Lei nº 11.494/2007), pelo 

financiamento diferenciado às matrículas em tempo integral no Plano de 

Desenvolvimento da Educação PDE (2007), por meio do Programa Mais 

Educação e do recém-aprovado Plano Nacional de Educação proposto para o 

período 2011-2020 (Lei nº 13.005/2014). 

 

Cabe ainda ressaltarmos que, sendo a ampliação da jornada escolar um direito já 

assegurado, é imprescindível que o Poder Público cumpra com sua parte, 

oportunizando as condições concretas para que as escolas não assumam essas 

responsabilidades sozinhas. 

 



125 
 

Dessa forma, podemos afirmar que a realidade encontrada na escola pesquisada 

atende, de forma satisfatória, à sua demanda, utilizando todos os recursos 

disponíveis para realizar um trabalho qualificado, que vai ao encontro das 

necessidades e interesses de seus alunos. 

 

É assim que entendemos a Educação (em tempo) Integral: um desafio constante 

em que a luta contra a exclusão social e o insucesso escolar contam com as 

novas metodologias, a qualificação dos professores e a integração família-escola, 

entre outros requisitos. Tudo isso para permitir aos alunos vivenciar práticas e 

situações interativas que os ajudarão no seu desenvolvimento e em sua formação 

integral nesse processo de educação para a vida e ao longo dela. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: AOS 
PROFESSORES, MONITORES E EQUIPE PEDAGÓGICA ENTREVISTADOS 
NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR KLEBER VASQUES FILGUEIRAS 
 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________________,  

 

autorizo a utilização da entrevista concedida à pesquisadora Luciane Adriana 

Alves Santos, mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação, da 

Universidade Federal de São João del-Rei, em sua pesquisa de dissertação sobre 

a implementação do Programa Mais Educação numa escola municipal de São 

João del-Rei, sob a responsabilidade do orientador Prof. Dr. Levindo Diniz 

Carvalho. Estou ciente dos objetivos da pesquisa, da garantia de anonimato e da 

utilização da entrevista estritamente para os fins deste estudo. 

 

São João del-Rei,  _____/_____/_____ 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado 
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ANEXO B: ROTEIRO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 
 

 

Entrevista com a Coordenadora Municipal do PME no município de São 

João del-Rei: 

 

1) Qual é o número de escolas que compõem o quadro da SME e a que nível 

de ensino elas pertencem? 

2) Das escolas municipais que fazem parte da SME, quantas são urbanas e 

quantas rurais? 

3) Como se denomina o projeto de Educação (em tempo) Integral 

desenvolvido pelo município? 

4) Há um setor específico da SME que coordena esse trabalho no município 

de SJDR? 

5) Há quanto tempo é coordenadora do PME no município? 

6) Qual é o tipo de vínculo empregatício que você possui com o município? 

7) Quando se iniciou o Programa Mais Educação no município? 

8) Num primeiro momento, quantas escolas participavam do Programa? Elas 

eram urbanas e rurais? 

9) Existiu algum critério para a escolha das escolas que iriam fazer parte do 

Programa ou todas as escolas poderiam fazer parte? 

10) No primeiro ano de implantação do Programa, quantos alunos foram 

atendidos? 

11) Atualmente, quantas escolas desenvolvem o Programa e quantos alunos 

são atendidos? 

12) Existe uma unidade quanto ao número de horas diárias das experiências 

ou isso varia de escola para escola? 

13) Existe alguma lei municipal que ampara o Programa? 

14) Existe algum investimento ou envolvimento do gestor do município com o 

Programa? De que maneira ocorre essa participação? Quais? 

15) No que se refere ao financiamento do Programa, o município disponibiliza 

recursos orçamentários próprios ou emprega apenas a verba 

disponibilizada pelo Governo Federal? 
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16) A SME estabeleceu alguma parceria para o funcionamento do Programa? 

Descreva-as. 

17) Existe algum documento de cunho pedagógico elaborado para a 

orientação do Programa no município? 

18) A SME promove formação para a equipe que trabalha no PME nas 

escolas? Como ocorre essa formação? Ela é periódica? 

19) Outros profissionais, além do professor e monitores, são contemplados por 

essa formação? 

20) Como se deu a escolha dos macrocampos pelas escolas? Quem 

participou efetivamente dessa escolha? 

21) Os educandos contemplados pelo Bolsa-Família têm prioridade de 

atendimento no PME ou existem outros critérios prioritários? 

22) Como ocorreu o processo de escolha/seleção dos professores 

comunitários? Quais foram os critérios utilizados? 

23) Todas as escolas participantes do Programa possuem professor 

comunitário? 

24) Qual é a carga horária do professor comunitário?  

25) Existem critérios predefinidos pela SME para a seleção dos monitores? 

Quais? 

26) Descreva o perfil dos monitores que atuam no Programa Mais Educação? 

27) A implementação do PME tem contribuído para que a SME repense, 

reorganize e amplie suas orientações curriculares para o ensino regular? 

28) A presença do PME no município influenciou a circulação dos alunos nos 

espaços das cidades fora da escola? Exemplifique. 

29) Em que medida a presença de novos sujeitos e saberes interferiu na 

qualidade do processo educativo das escolas 

30) O PME vem sendo monitorado/avaliado pelo município? De que maneira 

isso é feito? 

 

 

Entrevista coma diretora da Escola Municipal Doutor Kleber Filgueiras: 

1) Quantos alunos frequentam a escola? 
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2) Todos os alunos da escola podem participar das oficinas do Programa ou 

existe um critério de seleção dos alunos? 

3) Quantos alunos frequentam as oficinas do PME? 

4) Como se deu a escolha dos macrocampos e das oficinas no início da 

implementação do Programa? Quem participou dessa escolha? 

5) Houve alguma alteração nas escolhas dos macrocampos e das oficinas até 

os dias de hoje? Qual? 

6) Como foi selecionado o professor comunitário? 

7) Como foram selecionados os monitores do Programa? 

8) Qual é o perfil dos monitores do Programa? 

9) Os documentos da escola (PPP/Regimento) contemplam de alguma forma a 

Educação (em tempo) Integral e o Programa Mais Educação? 

10)  Existe algum documento na escola que prevê o planejamento e ações do 

PME? 

11)  O PME contribuiu para a (re)elaboração do Projeto Político Pedagógico da 

escola? 

12)  Quais os espaços utilizados pelos alunos nas oficinas? 

13)  Quantas horas os alunos permanecem na escola? Como esse tempo é 

distribuído? 

14)  A escola tem recebido algum tipo de orientação da SME que possa auxiliar 

quanto às propostas e desafios do Programa? 

15)  A direção da escola e a coordenação pedagógica promovem encontros 

periódicos com a equipe do Programa para traçar metas e ações? Como isso 

se efetiva? 

16)  A escola tem conseguido formar parcerias com a comunidade escolar? 

Descreva algumas ações. 

17)  Como diretora da escola, cujo PME vem sendo implantado há dois anos, 

qual é a sua opinião sobre o Programa? 

18)  Como você avalia esses dois anos do PME na sua escola? 

19)  Quais as novidades, vantagens e benefícios trazidos pelo PME? 

20)  Quais os desafios enfrentados durante a implantação do Programa? E hoje? 

Quais são eles? 

21)  O PME tem contribuído para aumentar a frequência do aluno na escola? 
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22)  O PME tem contribuído para a ampliação do espaço físico-educativo do 

ambiente escolar? De que forma? 

23)  O PME tem contribuído para melhorar as ações pedagógicas da escola? 

24)  Houve transformação nas relações escola/comunidade/família após a 

implantação do PME? 

 

 

Entrevista com o professor comunitário: 

1) Há quanto tempo é professor comunitário?  

2) Como ocorreu a sua seleção para professor comunitário do Programa? 

3) Qual é a sua formação acadêmica? 

4) Você já fez algum curso ou assistiu a alguma palestra? 

5) Quantos alunos são atendidos pelo PME? 

6) Existe algum critério para a escolha dos alunos? Qual(is)? 

7) Quantas e quais são as oficinas oferecidas pelo Programa? 

8) Quais são o número e o perfil dos monitores que ministram as oficinas? 

9) Qual é o horário de funcionamento do Programa? 

10)  Existem reuniões periódicas com os monitores para o planejamento 

das atividades das oficinas? Explique. 

11)  Como acontece o planejamento das oficinas? 

12)  Os monitores têm que apresentar algum tipo de planejamento para a 

coordenação do Programa? 

13)  Os monitores recebem algum tipo de formação em serviço? 

14)  Como se deu a escolha dos macrocampos e atividades oferecidas? 

Você participou dessa escolha? Explique. 

15)  Os macrocampos e suas atividades já sofreram alteração durante o 

período de sua atuação no Programa? Explique. 

16)  Há articulação entre as atividades do turno e contraturno? Como 

acontece essa articulação? 

17)  Você acompanha o desenvolvimento escolar e o comportamento dos 

alunos no turno regular? Percebe alguma mudança/diferença? 

18)  Existe um controle de frequência dos alunos no Programa? Como isso 

é feito? 
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19)  Há um mínimo de frequência exigido para a permanência do aluno no 

Programa? 

20)  Existe algum critério para a suspensão e exclusão dos alunos das 

atividades do Programa? 

21)  Existe algum aluno com NEE que frequenta o Programa? Por quê? 

22)  Qual foi o critério utilizado para a organização das turmas no 

Programa? 

23)  Como é a frequência dos monitores que trabalham no Programa? 

Quando ocorrem faltas, qual é a solução encontrada pela Coordenação 

do Programa? 

24)  Houve uma apresentação das propostas do Programa para os 

professores do turno regular? 

25)  Há algum tipo de planejamento articulado entre a equipe do Programa, 

monitores e professores do turno regular? 

26)  Você participou da seleção dos monitores? Explique. 

27)  Existe algum documento na escola que prevê o planejamento e ações 

para o Programa? 

28)  Quais os espaços utilizados pelos alunos nas oficinas? 

29)  A Direção e a Coordenação Pedagógica promovem encontros/reuniões 

com o professor comunitário e monitores no sentido de planejar metas e 

ações para o Programa? 

30)  O Programa tem recebido algum tipo de orientação/ajuda da SME? 

Explique. 

31)  Como professora comunitária e coordenadora do Programa, qual é a 

sua opinião sobre ele? O que você sabe sobre o PME? 

32)  Como você avalia o PME na sua escola? 

33)  Quais as novidades, vantagens, benefícios trazidos pelo Programa? 

34)  Quais os desafios enfrentados pelo Programa na sua escola? 

35)  O PME tem contribuído para a frequência dos alunos na escola? 

36)  O PME vem contribuindo para a ampliação do espaço físico-educativo 

do ambiente escolar? De que forma? 

37)  No que se refere ao PME, a escola tem conseguido firmar parcerias 

com a comunidade? Descreva-as. 
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38)  Existe algum tipo de monitoramento/acompanhamento que permite 

afirmar que o PME tem contribuído para melhorar as ações 

pedagógicas da escola? De que forma? 

39)  No que se refere à oficina de Acompanhamento Pedagógico, quais as 

atividades que costumam ser trabalhadas nesta oficina? 

 

Entrevista com os monitores do PME: 

1) Qual é a oficina que você ministra no PME? 

2) Há quanto tempo você está atuando no Programa? 

3) De que maneira você foi selecionado para o Programa? 

4) Você mora na comunidade? 

5) Qual é a sua formação acadêmica? Fale um pouco sobre sua formação 

profissional e como isso ajuda na atuação das atividades desenvolvidas no 

Programa. 

6) Qual é a sua carga horária semanal de trabalho? 

7) Quantas oficinas você ministra por dia? Qual é a duração dessas oficinas? 

8) Qual é número de alunos que frequenta cada oficina? Você acha esse 

número adequado? 

9) Como foi seu primeiro contato com o Programa? 

10) Como surgiu o interesse em trabalhar no PME? 

11) Você já participou de algum curso/encontro de formação sobre a 

Educação(em tempo) Integral ou sobre o PME? 

12) Em bases gerais, qual é a sua opinião sobre o PME? 

13) Ao ser inserido como monitor do Programa, houve algum tipo de 

treinamento ou orientação para atuar junto às crianças que frequentam as 

oficinas do PME? 

14) Houve alguma apresentação da proposta do Programa para a equipe de 

monitores que atuam nas oficinas? 

15) Você sabe se existe algum critério utilizado para a organização das turmas 

no Programa? 

16) Você sabe se existe algum critério para suspensão e exclusão de alunos 

das atividades do Programa? 
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17) Você participa de encontros, reuniões periódicas para o planejamento de 

metas e ações do Programa? 

18) Como você planeja as atividades que desenvolve na oficina que ministra? 

19) Os monitores têm que apresentar algum tipo de planejamento para a 

Coordenação do PME na escola? 

20) Os monitores recebem algum tipo de formação em serviço? Explique. 

21) Você sabe informar se existe algum documento na escola que orienta o 

desenvolvimento do trabalho no PME? 

22) Como você percebe o interesse dos alunos pelas atividades desenvolvidas 

pelas oficinas? 

23) Pode-se dizer que existe uma oficina preferida pelos alunos? Qual(is)? 

24) Como você percebe o comportamento dos alunos durante a realização das 

atividades referentes ao Programa? 

25) Existe um controle de frequência dos alunos no Programa? Como isso é 

feito? 

26) Os monitores acompanham o desenvolvimento escolar e o comportamento 

dos alunos no turno regular? 

27) Como é a relação existente entre você e as crianças que participam do 

Programa? 

28) Como você avalia o PME na escola em que você trabalha? 

29) Quais as novidades, vantagens e benefícios trazidos pelo Programa? 

30) Quais os desafios enfrentados na execução do Programa na escola em 

que você atua? 

31) Na sua opinião, o PME tem contribuído para a frequência dos alunos nas 

atividades escolares? Explique. 

32) O PME vem contribuindo para a ampliação do espaço físico-educativo do 

ambiente escolar? De que forma? 

33) O PME tem contribuído para a melhoria das ações pedagógicas da 

escola? Como você percebe isso? 

34) A equipe do Programa faz algum tipo de monitoramento/avaliação do 

Programa na escola? 
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Entrevista com o coordenador pedagógico da escola: 

 

1) Há quanto tempo trabalha na escola? 

2) Qual é o número de turmas que supervisiona? 

3) Você acompanha as atividades do Programa Mais Educação? De que forma? 

4) Como coordenadora pedagógica da escola, qual é a sua opinião sobre o 

Programa? 

5) Você participou das escolhas dos macrocampos e oficinas do Programa?  

6) Você participou da escolha do professor comunitário e da seleção dos 

monitores? 

7) Você participa de reuniões de planejamento das oficinas do PME? Oferece 

algum tipo de orientação à equipe do Programa? 

8) A escola tem recebido algum tipo de orientação da SME que possa auxiliar 

quanto às propostas e desafios do Programa? 

9) Como você avalia esses dois anos do PME nessa escola? 

10)  Quais as novidades, vantagens e benefícios trazidos pelo PME para essa 

escola? 

11)  Quais os desafios enfrentados pelo Programa na escola? 

12)  Existe alguma articulação entre as orientações curriculares propostas para o 

turno regular e as atividades desenvolvidas pelo PME? Por quê? 

13)  Você acha possível que essa articulação se torne uma realidade nessa 

escola? 

14)  Nas reuniões pedagógicas realizadas com os professores do turno regular, 

vocês tratam de assuntos relativos ao Programa? Explique. 

15)  No início da implantação do PME na escola, houve alguma reunião entre a 

Equipe Pedagógica, a Coordenação do Programa e os professores do turno 

regular para apresentar as diretrizes, objetivos e ações do referido Programa? 

16)  Quais as atividades que poderiam estar presentes nas oficinas do Programa 

para auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos? 

 

Entrevista com os professores do ensino regular: 

 

1) Qual é a turma em que você leciona? 
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2) Qual é o número de alunos da sua turma? 

3) Qual é a faixa etária desses alunos? 

4) Há quantos anos você leciona nesta escola? 

5) Qual é sua formação acadêmica? 

6) No início da implantação do PME na sua escola, você participou de alguma 

reunião, cujo objetivo fosse informar os professores da escola sobre o Programa? 

7) De alguma forma, você participou das escolhas dos macrocampos e oficinas do 

PME? 

8) Você tem algum envolvimento/participação no Programa? 

9) Você acompanha as atividades do Programa Mais Educação? De que forma? 

10) Qual é a sua opinião sobre o PME? Sabe alguma coisa sobre ele? 

11) Na sua opinião, o Programa trouxe alguma melhoria para a aprendizagem dos 

alunos? Fale sobre isso. 

12) Você tem conhecimento das oficinas ministradas pelo PME? 

13) Consegue perceber os desafios enfrentados pelo Programa na escola em que 

leciona? 

14) Existe alguma articulação entre os objetivos e atividades desenvolvidas pelo 

turno regular e as oficinas ministradas pelo PME? Por quê? 

15) Você acha possível essa articulação? Por quê? 

16) Nas reuniões pedagógicas das quais você participa na escola, são tratados 

assuntos relativos ao Programa? 

17) Quais as atividades que poderiam estar presentes nas oficinas do Programa 

para auxiliar a aprendizagem dos alunos? 

18) No que se refere à convivência dos alunos com seus pares, você percebeu 

alguma mudança no comportamento dos alunos que frequentam as oficinas do 

Programa mais Educação na Escola Municipal Doutor Kleber Vasques Filgueiras? 

19) O PME tem contribuído para aumentar a frequência dos alunos? Justifique. 

20) Como você percebe a ocupação do espaço físico da escola pelas crianças 

que participam do Programa? Considera essa ocupação positiva? De que forma? 

21) O PME tem contribuído para melhorar as ações pedagógicas da escola? 

Exemplifique. 

22) Como você avalia esses dois anos do PME na sua escola? 



142 
 

23) Na sua opinião, Quais as novidades, vantagens e benefícios trazidos que o 

PME trouxe para a escola em que você trabalha? 

22) Quais os desafios enfrentados pelo PME na escola?  
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ANEXO C: QUESTIONÁRIOS DESTINADOS À COORDENAÇÃO MUNICIPAL 

DO PME NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI  E À PROFESSORA 

COMUNITÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR KLEBER VASQUES 

FILGUEIRAS 

 

Prezado(a) Coordenador(a) Municipal do PME 

 

 Solicitamos vossa colaboração para a pesquisa sobre a implementação do 

PME no município de São João del-Rei, vinculada ao Programa de Pós-

graduação em Educação/Mestrado, da UFSJ. Trata-se de um trabalho que busca 

descrever e analisar como os tempos, espaços e atividades estão sendo 

pensados numa escola pública municipal, a partir da implantação do Programa 

Mais Educação, na perspectiva de seus sujeitos. 

 

 

1) A rede municipal de educação oferece no ensino regular: 

 

 Nível de Ensino Número de escolas Número de alunos 

[   ] Educação Infantil   

[   ] Ensino Fundamental   

[   ] EJA   

 

 

2) Das escolas municipais que fazem parte dessa Secretaria, quantas são 

urbanas e quantas rurais? 

 

Número de escolas urbanas Número de escolas rurais 

 

 

 

 

 

 

3) Como tem sido o processo de adesão das escolas deste município ao PME? 
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Ano N° de escolas 

que aderiram 

ao PME 

Rurais Urbanas N° total de 

alunos 

atendidos 

pelo PME 

2012     

2013     

2014     

2015     

 

Eu _______________________________________________________,  atual 

coordenadora municipal do PME no município de São João del-Rei, declaro que 

as informações prestadas neste questionário podem ser citadas no trabalho 

acadêmico da solicitante. 

 

Atenciosamente: 

Luciane Adriana Alves Santos (pesquisadora) 

Levindo Diniz Carvalho (orientador) 

 

 

 
Prezado(a) Professor(a) Comunitário(a) 

 

 Solicitamos vossa colaboração para a pesquisa sobre a implementação do 

PME na Escola Municipal Douto Kleber Vasques Filgueiras vinculada ao 

Programa de Pós-graduação em Educação/Mestrado, da UFSJ. Trata-se de um 

trabalho que busca descrever e analisar como os tempos, espaços e atividades 

estão sendo pensados na referida escola, a partir da implantação do Programa 

Mais Educação, na perspectiva de seus sujeitos. 

 

Nome da escola:__________________________________________________ 

 

Número de alunos total da escola:____________________________________ 

 

Número de alunos que frequentam o Programa Mais Educação: ___________ 

 

Número de alunos com  algum tipo de deficiência que frequentam as 

oficinas do PME: __________ 
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Número de monitores que trabalham nas oficinas do PME: _______________ 

 

Sobre os alunos da Educação Integral, preencha o  quadro a seguir: 

 

 

 

Ano de 

escolaridade 

 

 

Número de alunos 

Turno 

Manhã 

Horário: 

De __h às __h 

Tarde 

Horário: 

De __h às ____h 

1º ano    

2º ano    

3º ano    

4º ano    

5º ano    

 
 
 
 
Eu _______________________________________________________,  atual 

professora comunitária do Programa Mais Educação na Escola Municipal Doutor 

Kleber Vasques Filgueiras, declaro que as informações prestadas neste 

questionário podem ser citadas no trabalho acadêmico da solicitante. 

 

Atenciosamente: 

Luciane Adriana Alves Santos (pesquisadora) 

Levindo Diniz Carvalho (orientador) 

 


